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Junii Sibiului 70 
 

Urmărind evoluţia celui mai cunoscut ansamblu folcloric din sudul 

Transilvaniei – Junii Sibiului, pe bază de documente şi relatări personale, am 

reuşit, în urmă cu două decenii, să redactez un studiu în care-i conturam, cu 

destul de multă exactitate drumul de la modesta formaţie de dansuri de la 

„Arsenal” la briliantul ansamblu profesionist de astăzi a cărei apariţie pe scenă 

îţi dă fiori, îţi taie realmente răsuflarea şi te emoţionează până la lacrimi. 

Drumul acesta – ca toate drumurile – a avut şi el meandrele sale învinse 

doar de voinţa şi tenacitatea celui care a iniţiat înfiinţarea ansamblului şi l-a 

păstorit vreme de aproape cinci decenii – coregraful Ioan Macrea. Pentru că 

Ioan Macrea a fost şi va rămâne de-a pururi reprezentatul tipic al 

mărgineanului, al ardeleanului în genere. Or a fi ardelean, spunea cândva 

Lucian Blaga – înseamnă a duce un gând până la capăt. Şi el şi-a dus gândul 

până la capăt – indiferent de adversităţile care s-au pus de-a curmezişul 

gândului său – acela de a face din Junii Sibiului cel mai respectat şi invidiat 

ansamblu de cântece şi dansuri populare din spaţiul carpatin. Cum a reuşit să 

ajungă aici şi prin ce mijloace, care este reţeta acestui succes, iată întrebări 

fireşti cărora am încercat să le dau un răspuns în prefaţa de la volumul De-aş 

mai fi o dată june tipărit de Casa de presă şi editură Tribuna, în 1995. Ceea ce 

trebuie reţinut de cei interesaţi de această reţetă a succesului este că totul a fost 

subordonat împlinirii acestui gând, inclusiv familia. Să nu uităm că soţia sa – 

colaboratorul cel mai apropiat – a devenit profesor de dansuri populare la 

„Şcoala populară de artă” , apoi la „Clubul copiilor”, asigurându-i permanent 

pepiniera din care-şi recruta dansatorii. Nimic nu era prea mult când era vorba 

de soarta şi succesul junilor ! El rămâne omul puternic şi tenace care a ştiut să 

valorifice toate şansele, pe care viaţa i le-a oferit, în scopul desăvârşirii artistice 

a acestui ansamblu. Iar acest om puternic a avut în spatele său o femeie şi mai 

puternică, pe Silvia Macrea – soţia şi pedagogul de excepţie care a ştiut, ca 

nimeni altul, ... să negocieze, să-i asigure echilibrul şi liniştea de care avea 

nevoie. În drumul său – aş spune triumfal – Macrea a fost sprijinit de o serie de 

personalităţi (în speţă directori ai unităţilor industriale în care a lucrat, dar şi 

oameni de cultură şi jurnalişti) care i-au netezit calea spre performanţele 

artistice din anii 80 şi cărora trebuie să le aducem astăzi omagiul nostru de 

recunoştinţă. 
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I-am lăsat la urmă pe colegii săi – dansatorii, instrumentiştii, soliştii – în 

marea lor majoritate oameni de ispravă şi de nădejde, pe care s-a putut baza şi 

în momentele de cumpănă, care au rămas lângă el până la capăt ... la bine şi la 

rău. Şi lor le aducem astăzi omagiul nostru. 

1989 a fost an de răscruce şi în domeniul culturii tradiţionale. După 89 – 

mai precis începând cu data de 9 ianuarie 1992 – graţie înţelegerii 

Inspectoratului judeţean de cultură din acea vreme, ansamblul Junii Sibiului 

împreună cu orchestra Cindrelul au alcătuit Ansamblul profesionist de cântece 

şi dansuri populare „Cindrelul-Junii Sibiului”.  

Primul director – solistul vocal Dumitru Giurcă – Notar s-a străduit să 

menţină neştirbit prestigiul artistic dobândit, de cele două formaţii artistice, de-

a lungul anilor. După decesul acestuia prof. Traian Rapiţă şi dr. Ion Dinu au 

continuat seria de succese din anii precedenţi menţinând ansamblul în rândul 

elitelor artistice ale domeniului. 

Şi iată că după 13 ani, conducerea ansamblului a fost încredinţată unui 

nou membru al familiei Macrea – mezina Silvia care, sunt convins, va duce mai 

departe tradiţia familiei, cu aceeaşi tenacitate şi aceeaşi pasiune devorantă. Şi 

mai cred că fiica lui Macrea nu va uita niciodată că Junii Sibiului au fost şi 

trebuie să rămână principalii exponenţi ai elementelor de identitate culturală a 

acestei zone pe care trebuie s-o prezinte şi s-o reprezinte cu acelaşi succes pe 

scenele țării și ale lumii şi în anii următori. 

Astăzi, din perspectiva celor 70 de ani care s-au scurs de la înfiinţarea 

ansamblului folcloric „Junii Sibiului ”, Ioan Macrea pare tot mai mult un 

veritabil Meşter Manole modern care s-a sacrificat pe sine pentru a asigura 

dăinuire şi perenitate culturii şi civilizaţiei tradiţionale româneşti. Bineînțeles, 

prin intermediul acestui „edificiu” unic „cum n-a mai fost altul” – Ansamblul 

folcloric „Junii Sibiului”. 

Să urăm, la ceas aniversar, „Junilor Sibiului” şi întregului ansamblu 

sibian, tinereţea fără bătrâneţe şi viaţa fără de moarte a culturii noastre 

tradiţionale! 

Prof. univ. dr. Ilie MOISE 

Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu 

 

 

Din amfiteatru pe teren cu Ioan Macrea 
 

Se împlinesc două decenii de când l-am întâlnit pentru prima oară pe 

Ioan Macrea. Era într-o vară fierbinte în care Sibiul găzduia festivalul de 

folclor „Cântecele munţilor”. Îmi amintesc cu câtă emoţie am dat mâna cu el 

atunci când mi-a fost prezentat de prof. Ilie Moise: auzisem despre el de la 

colegii mei coregrafi de la Centrul Naţional al Creaţiei Populare.  

Privesc şi acum fotografia făcută în holul hotelului „Continental”: cu un 

zâmbet ghiduş şi ochii vii, cu mâna dreaptă ridicată, maestrul parcă îmi strigă şi 
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acum: „Prezent! Sunt aici, să nu crezi c-am plecat! Sunt cu ochii pe tine!”  

Atunci, în cele câteva zile de festival, Ioan Macrea mi-a făcut o 

propunere tentantă: să fac o cercetare a tradiţiilor de Crăciun în satul lui natal, 

Gura Râului. Cum această temă intra în planurile noastre de cercetare atent 

monitorizate de regretatul director Victor Parhon, peste doi ani mi-am alcătuit 

echipa şi am luat drumul Sibiului.  

Privită peste ani, experienţa a fost una dintre cele mai valoroase pe care 

le-am avut ca tânără cercetătoare: pregătirii minuţioase din bibliotecă şi arhivă 

i-au succedat două seri de „instructaj” în casa familiei Macrea, despre care şi 

acum îmi amintesc cu acelaşi interes şi plăcută surprindere.  

Ioan Macrea era recunoscut mai ales în calitatea sa de om al scenei şi 

pentru scenă; eu am avut privilegiul de a-l cunoaşte ca descendent al mândrilor 

căluşeri de la Gura Râului: „Fată – îmi spunea cu vocea lui uşor răguşită, 

autoritară – fată, îţi zic aşa, da’ tu să nu te superi, că ştiu că te-ai putea supăra, 

că voi acuma sunteţi cercetători, doctori, nu ca noi, coregrafi de la stâna din 

Mărginime! Să ştii că la noi colindatul nu-i un obicei, cum ziceţi voi, e cea mai 

mare, cea mai strălucitoare sărbătoare: doar e Naşterea Domnului! Să fii fecior 

în ceată nu-i de colo: nu orice terchea-berchea e primit în ceată! Tre’ să fii 

fecior de fală, să fii om în primul rând: să fii respectuos, să-ţi asculţi părinţii, să 

nu fii beutor şi nici să nu umbli fără rost. Pe urmă vin alelalte - jocul, vocea, 

colindele – că şi astea-s importante, da’ atunci întâi, când intri, e ca la recrutare: 

eşti bun, intri, nu, sevus şi drumu’!” - văzându-mi privirea mirată şi 

întrebătoare, maestrul a continuat mai blajin, mai metodic - „Fată, uite cum îi: 

acuma, de Crăciun, tot satu’ e cu ochii pe juni: şi ăi bătrâni, şi ăi tineri, şi 

părintele, şi învăţătorii, da’ mai ales fetele şi părinţii fetelor: <No, văzutu-l-ai 

p-al lu’ Cutare? Ce fain joacă, ce bine-i şade peana – uai, Doamne! - mândru 

fecior! Da’ pe Cutare a’ lu’ Cutare (că toată lumea are porecle) văzutu-l-ai? S-

o-ncurcat, bietu’, nu prea ştie a juca; şi la colind mai mult s-o-ngânat. Io zic că 

ori n-are voce, ori era o ţâr’ beut!...> Ei, şi pentru asta, fata noastră, feciorii tre’ 

să fie aleşi tot unu’ şi unu’: are grijă judele de asta şi toţi trebuie să-i dea 

ascultare. Că ştii ce se-ntâmplă? A greşit unu’? - Acasă! Nu se discută! Îl 

trimite la tată-su în bătătură şi la anu’ nu mai vede el intrat în ceată!...”  

Am ascultat fascinată „prelegerea” lui Ioan Macrea, dar şi oarecum 

neîncrezătoare: „Ei – mi-am spus – nu mai poate fi aşa! Dânsul ştie cum era 

acum zeci de ani. Şi pe urmă prea pare a fi ca-n cărţile de etnografie, parcă aş fi 

în amfiteatru sau parcă mi-ar cita din Traian Herseni! Om vedea!...” 

Atunci când am ajuns la Gura Râului pregătirile în ceata mare erau pe 

sfârşite: repetarea celor mai dificile colinde, a celor mai măiestrite ponturi şi 

figuri de joc, ultimele retuşuri la splendidele costume ceremoniale, liste cu 

fetele care trebuiau invitate la joc după un ceremonial incredibil de bine păstrat, 

negocieri cu muzicanţii, inspecţii de moment la sala de festivităţi care urma să 

găzduiască petrecerile...  

Totul se desfăşura sub privirile noastre atente, sub „ochiul” omniprezent 
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al camerei de filmat şi totuşi intuiţia şi mai ales experienţa mea de teren sesizau 

mici sincope: părea că tinerii jucau ca într-o scenetă, ca într-un scenariu de 

televiziune destul de inspirat. Mi-a încolţit în minte o bănuială pe care am 

regretat-o mai apoi: „Maestrul! Maestrul i-a pregătit, i-a regizat un pic aşa, ca 

pe Junii de la Ansamblu!...” Am recurs la o stratagemă, uzând de experienţa 

mea din cercetările la Căluş: i-am lăsat o vreme singuri cu junii pe colegii mei 

şi am părăsit încăperea. M-a urmat şi maestrul: „E ceva cu ei! E ceva... nu ştiu 

ce!...” - se frământa el. Într-o pauză, colegii mi-au confirmat: erau tensiuni în 

interiorul cetei. Judele, care fusese ales pentru calităţile despre care vorbisem 

cu două seri înainte, era „încercat de o gripă”, drept pentru care cel pe care îl 

surclasase se folosea de tot felul de tertipuri pentru a-i lua locul încercând să-i 

convingă pe confraţii lui că „s-or face de miru’ lumii dacă n-o ieşi bine 

colindatu’”. Asta îi determina pe alţi câţiva să reacţioneze greoi, să temporizeze 

activităţile finale, tatonând astfel răbdarea şi tenacitatea judelui ales: de fapt, 

erau dezorientaţi, nu mai ştiau cui îi datorau supunere şi ascultare. Tatăl 

vătafului, şi el jude odinioară, a cerut mijlocirea maestrului: „Nu mă bag io 

între ei! Nu mă bag, că nu se cade: s-a descurca fecioru’-to, că-i june bun!” - a 

spus tăios, cu o privire scăpărătoare Ioan Macrea.  

Dar, aşa cum spun memoriile unor mari antropologi, noi eram intruşii, 

iar bunăcuviinţa ţărănească a gurenilor cerea ca niciun conflict să nu se 

consume de faţă cu noi. Ne-am făcut drum prin sat, pe la ceata mică, pe la 

vârstnici şi am revenit peste câteva ceasuri: junii, aşezaţi cuminţi în jurul mesei 

judelui, cu capetele plecate, ascultau sfaturile pe care el le dădea cu jumătate de 

glas, cu privirile furişate spre fereastra prin care ne văzuse apropiindu-ne; 

mâncau toţi dintr-un tăier „pită beată” - era semn, mi-a spus ghidul nostru, că 

se împăcaseră şi că mergeau mai departe.  

L-am întrebat în lungul interviu pe Savu a’ Săvuţului cum a reuşit; a 

zâmbit cu un fel de mândrie şi stânjeneală: „Păi am luat un paracetamol şi m-

am dres: apoi le-am arătat io lor că de ce mi-s jude, că doară ei m-or ales!”. 

Maestrul Macrea zâmbea complice, cu un licăr de mulţumire în ochii de un 

albastru infantil: „Bravo, feciori! Bravo că nu v-aţi făcut de ruşine! De-acuma 

mereţi a colinda!...”  

În cele trei zile am mai avut prilejul să verific – secvenţă cu secvenţă – 

scenariul înfăţişat de Ioan Macrea, să mă conving de faptul că acel cod cultural 

şi comportamental care stătea la baza perpetuării colindatului de la Gura Râului 

funcţionează impecabil. Am mai avut şi probe ale exercitării autorităţii judelui, 

şi momente în care am întrezărit tensiunile cărora junii trebuiau să le facă faţă 

(confruntarea cu ceata mică, supunerea faţă de cerinţele sătenilor privind 

repertoriul şi execuţia, tachinările părinţilor fetelor), însă cele mai pregnante 

imagini au rămas cele ale jocului elegant şi viguros, executat cu o alură de 

solemnitate şi grandoare care ilustra întru totul cuvintele maestrului: era cu 

adevărat cea mai mare sărbătoare ai cărei oficianţi erau junii, „floarea satului şi 

floarea feciorilor”! 
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Am înţeles atunci că nu Ioan Macrea alcătuise scenariul, ci că el era 

produsul acestui scenariu, fiindcă se plămădise în vârtejul ei an de an, drept 

care o socotea etalonul oricărei celebrări pământeşti a Naşterii Domnului.  

A fost una dintre lecţiile inegalabile ale terenurilor mele, care a dat sens 

sutelor de pagini citite înainte şi după Crăciunul de la Gura Râului iar acum, 

după douăzeci de ani, simt că pot să-l număr pe Ioan Macrea printre magiştrii 

mei. 

Conf. dr. Narcisa ŞTIUCĂ 

Universitatea din Bucureşti 

 

 

La ceas aniversar 
 

Ansamblul „Junii Sibiului” împlineşte 70 de ani de frumoasă existenţă 

pusă în scopul aducerii în scenă a dansului tradiţional autohton. Dacă în 

perioada de început sursa de inspiraţie au constituit-o, în principal, zonele 

folclorice ale judeţului Sibiu, unele dintre cele mai interesante din întreg arealul 

românesc, adevărate izvoare de încântare şi frumos, cu timpul, aria de 

valorificare s-a extins şi a ajuns azi să cuprindă aproape toate marile zone ale 

României. Pe bună dreptate putem să vorbim acum despre această instituţie de 

cultură și artă ca despre un ansamblu naţional de folclor reprezentativ al 

întregii țări. 

Primele mele întâlniri cu ansamblul „Junii Sibiului”, din poziţia de 

preşedinte de juriu, au avut loc în sălile de concurs, la finalele întrecerilor pe 

ţară ale formaţiilor de dans. Acolo am avut ocazia să apreciez valoarea artistică 

de excepţie a acestui ansamblu. De atunci, din anii ’70, întâlnirile noastre s-au 

înmulţit, până când, la un moment dat, axa activităţilor mele a devenit 

coincidentă cu aceea a obiectivelor ansamblului. Ceea ce a caracterizat 

preocuparea de seamă în acest ansamblu, pe sinuosul drum spre recunoaştere și 

succesul unanim dobândit, dar și spre deplina apreciere, a fost urmărirea cu 

consecvenţă a performanţei ca scop în sine. Exigenţa în însuşirea cu maximă 

fidelitate a jocurilor şi mai cu seamă a stilurilor atât de diferite, pe care le oferă 

variatul peisaj coregrafic tradiţional, perfecţiunea execuţiei artistice, 

seriozitatea pregătirilor, la care se adaugă, de bună seamă, temeinica 

documentare, minuţioasa informaţie asupra portului tradiţional, a motivaţiilor 

jocului în vetrele folclorice și asupra vieţii şi tradiţiilor satului, au fost 

elementele care au condus la ridicarea acestui valoros ansamblu pe cele mai 

înalte trepte ale prezentării și reprezentării artei folclorice. Cel care a generat 

mugurele din care s-a dezvoltat, mai târziu, acest ansamblu a fost tânărul Ioan 

Macrea pornit de pe plaiurile ondulate ale Mărginimii Sibiului, acolo unde 

munţii îşi întind brazii până la cer iar şipotul izvoarelor îndeamnă la visare. El 

este făuritorul ansamblului căruia junii de azi şi toţi cei din generaţiile viitoare 
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trebuie să-i închine un frumos gând de recunoştinţă. În 1944 când Ioan Macrea 

înființa prima formație de jocuri populare la Arsenal, România traversa încă 

ultimii ani de război. Românii luptau pentru eliberarea Transilvaniei şi nu 

foarte departe de Cibin se auzeau ecourile luptelor din Câmpia transilvană. Şi 

totuşi, viaţa îşi continua cursul… 

An de an numele „Junilor Sibiului” a devenit tot mai cunoscut şi a 

început să urce pe treptele cele mai înalte ale concursurilor republicane. 

Concurenţa, departe de a fi mediocră, era de cea mai bună calitate. Multe din 

ansamblurile cu prestaţii artistice excepţionale pe atunci, s-au pierdut pe 

drumul greu al performanței artistice. „Junii” i-au depăşit atunci cu fiecare 

ocazie, iar azi au învins timpul şi au devenit „brandul” bine cunoscut în 

România şi în lume. Personalitatea lui Ioan Macrea, hazul şi înţelepciunea sa, 

care făceau, totdeauna, casă bună în structura lui, talentul înnăscut de pedagog, 

asociate calităţii de bun dansator, au făcut ca el să fie apreciat şi îndrăgit de toţi 

cei ce l-au cunoscut. 

Întâlnirea mea cu Silvia Macrea, din anul 2007, avea să pună pe aceeaşi 

linie şi în acelaşi sens preocupările mele profesionale cu cele ale ansamblului. 

Atunci m-am bucurat aflând că, încă de câţiva ani, ea este coregrafa 

ansamblului şi manager al ansamblului şi al Centrului Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Cindrelul-Junii” Sibiu. „În 

familia Macrea dansul se moşteneşte din tată în fiică” – a fost cel dintâi gând 

care mi-a trecut prin minte. 

De atunci, împreună cu Silvia, am îmbogăţit repertoriul ansamblului cu 

un număr mare de noi coregrafii şi am realizat unele dintre cele mai importante 

spectacole de folclor, în care sincretismul structural, specific creaţiei 

tradiţionale, a fost pus în valoare în toată varietatea lui. Spectacolele: „Pe firul 

nesfârşit al vieţii” (2009), „Călătorie în ritm de vers, de cânt şi joc” (2010) şi 

„De dragoste şi de dor” (2011) sunt cele care ilustrează acest fapt. 

Trebuie să subliniez în mod deosebit, că tandemul pe care l-am format 

împreună cu Silvia Macrea, a realizat, mai recent, la Ansamblul Profesionist 

„Cindrelul-Junii” Sibiu, spectacole de teatru muzical-coregrafic. Cele două 

montări „La Sibiu, în Piaţa Mare, târg de n-are asemănare” (2012) şi „La hanul 

lui Ghiţă” (2013), reprezintă o noutate pentru domeniul artistic al ansamblurilor 

folclorice. 

Ea a adus în acest ansamblu un suflu nou, o metodă de lucru modernă şi 

eficientă care s-a simţit prin ridicarea calităţii artistice interpretative şi 

repertoriale. Faţă de „junii” pe care i-am cunoscut în diferitele etape parcurse 

de ansamblu, cei de azi, conduşi de Silvia, formează o nouă generaţie, sunt 

mult mai bine pregătiți şi răspund mai prompt cerinţelor dansului. La 

aniversarea celor 70 de ani de existenţă, le doresc tuturor multe şi mari succese 

pe minunata cale a artei! 

Theodor VASILESCU, 

maestru coregraf 
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Ansamblul „Junii Sibiului” la 70 de ani 
 

Ca producător-realizator de emisiuni la Televiziunea Română am 

colaborat intens cu Ansamblul Cindrelul-Junii Sibiului. Mai întâi cu maestrul 

coregraf Ioan Macrea, apoi cu interpretul Dumitru Giurcă Notar, cu Traian 

Rapiță, cu Ion Dinu, directori ai ansamblului, iar acum cu Silvia Macrea, 

actualul manager al acestui colectiv artistic de prestigiu. Cunosc personal acest 

ansamblu din anul 1988, dar colaborarea lui cu Televiziunea Română este mult 

mai veche și întotdeauna a fost un partener de încredere, serios şi foarte 

dedicat.  

Este foarte greu ca în câteva cuvinte să creionezi activitatea unui colectiv 

artistic renumit, aşa cum este cazul Ansamblului Profesionist Cindrelul – Junii 

Sibiului. 

Emisiunile „O vedetă… populară”, „Nu uita că ești român”, „O dată-n 

viață”, ca și marile evenimente realizate împreună, Festivalul Internațional 

„Cerbul de Aur”, „Festivalul de Folclor de la Mamaia”, toate evenimentele de 

la Sibiu, Festivalul Internațional „Cântecele Munților”, Festivalul Național de 

Folclor „Ioan Macrea”, Concertul extraordinar „Europa cântă și dansează”, 

Concertele de colinde și obiceiuri de iarnă, precum și toate spectacolele 

realizate în cadrul marelui eveniment „Sibiu, capitală culturală europeană” sunt 

tot atâtea proiecte memorabile puse în scenă cu Ansamblul „Junii Sibiului”. 

Colaborarea cu artiştii, membri ai acestuia și colaboratorii lor, a fost una 

excelentă si s-a datorat profesionalismului cu care Silvia Macrea a ştiut să 

desfăşoare fiecare parteneriat. Feedback-ul primit de la miile de spectatori și 

telespectatori de-a lungul anilor, este indicele de valoare supremă. Nivelul 

artistic ireproşabil al Ansamblului şi capacitatea de a se ridica întotdeauna la 

nivelul impus de standardul emisiunilor noastre, ne determină să afirmăm că 

Ansamblul Junii Sibiului este unul dintre colaboratorii cei mai importanți ai 

Televiziunii Române. 

Fondatorul acestui ansamblu, maestrul coregraf Ioan Macrea, nume cu 

rezonanţă în domeniul folclorului românesc, a fost un stâlp al culturii sibiene. 

Calitatea de coregraf nu este de loc una simplă. Deși la prima vedere activitatea 

dansatorilor ar părea că se rezumă la câteva lucruri, este vorba de mult mai 

mult decât atât. Este vorba de atitudine, de exprimarea unor stări de spirit 

transpuse în jocul popular. Pentru dobândirea perfecțiunii sunt necesare zeci, 

poate sute de ore de muncă asiduă, atât din partea dansatorilor, cât mai ales a 

coregrafului. Regretatul maestru coregraf Ioan Macrea are astăzi demni urmaşi 

ce-i poartă numele cu mândrie şi cu cinste. Fiica acestuia, Silvia Macrea, 

manager al Ansamblului şi totodată Director al Centrului Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Cindrelul-Junii” Sibiu, a 

reuşit să dea pe deplin măsura profesionalismului său în numeroasele 
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evenimente pe care le-a organizat. Prin strădania sa, Silvia Macrea a reușit să 

impulsioneze viața culturală a județului. Dispunând de o foarte bună metodă 

pedagogică, a reușit să organizeze spectacole grandioase în care a investit, pe 

lângă o foarte bună cunoaștere a domeniului, o originalitate consistentă. Dacă 

ar fi să creionăm doar în câteva cuvinte personalitatea Silviei Macrea, ar trebui 

să spunem că este o persoană prietenoasă, deschisă dialogului, sinceră. Am 

remarcat două laturi fundamentale ale profesionalismului său: rigoarea 

discursului muzical-coregrafic și disciplina legată de o permanentă nevoie de 

exactitate, o permanentă atenție la detaliu. Lucrând împreună cu Silvia Macrea 

la diferite emisiuni, cât şi la foarte multe spectacole şi evenimente, am putut s-o 

cunosc mai îndeaproape şi pot spune că este un om deosebit, care depune tot 

efortul pentru a realiza cât mai bine momentul artistic pe care îl are de susţinut. 

Mereu bine pusă la punct, inteligentă şi ambiţioasă, exigentă cu sine, dar şi cu 

cei din jur, Silvia Macrea a reuşit să se remarce în scurt timp ca unul dintre cei 

mai valoroși coregrafi de la noi din țară, dovedind că poate face faţă cu brio 

unor activităţi complexe, probând iniţiativă, pasiune şi spirit organizatoric. Se 

impune prin severitate, dar este în același timp o persoană cu un simț al 

umorului dezvoltat, plăcută, agreabilă, apreciată şi respectată. 

Într-o lume în care scara valorii umane s-a distorsionat hidos de mult, 

univers în care toți neaveniții au devenit peste noapte modele de urmat, într-o 

lume dornică de evenimente mondene, este greu, dar nu imposibil să atragi 

atenţia prin actul de cultură. Și totuși Silvia Macrea și colectivul artistic pe care 

îl conduce, prin tot ceea ce fac, reușesc să realizeze proiecte viabile, prin care 

spațiile strâmte ale trecutului și elementele noi ale viitorului se contopesc în 

prezent pentru a pune în valoare tradițiile românești. Evenimentele 

Ansamblului Junii Sibiului sunt adevărate sărbători ale spiritului, povești 

despre identitatea românească, despre delimitarea prin cântec a locului 

românilor în lume și totodată un reper de valoare şi eleganță. Dincolo de 

muzica frumoasă și dansurile bine executate, trebuie apreciată calitatea 

spectacolului, unitatea sa stilistică și artistică, rigoarea profesională. 

De-a lungul timpului, regretatul coregraf Ioan Macrea s-a străduit să nu 

lase să se piardă elementele identitare ale românilor. De aceea, Silvia Macrea 

duce acum mai departe proiectele generoase începute de ilustrul său tată, 

propunând și realizând altele noi. Împreună cu echipa de oameni profesioniști 

și inimoși pe care o conduce, acordă o mare atenție promovării acestor 

nestemate, dorind chiar mai mult decât atât şi, tocmai de aceea, se străduieşte 

să ofere tuturor iubitorilor de frumos de pretutindeni, un punct de sprijin spre 

cunoaştere şi să integreze tradiţia noastră românească în context universal. 

Mă leagă de Sibiu și de sibieni foarte multe lucruri. Tatăl meu s-a născut 

la Sibiu, iar eu am o afecțiune specială pentru oraș și pentru locuitorii săi. Am 

întâlnit până acum oameni care mă vor uita. La rândul meu, voi uita pe mulţi 

dintre oamenii pe care i-am cunoscut. Am întâlnit însă şi oameni pe care nu îi 

voi uita niciodată. Pe aceştia îi consider prietenii mei. Toţi oamenii mă aud 
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când vorbesc, dar numai prietenii înţeleg ce spun, iar cei mai buni prieteni sunt 

cei care pricep şi ceea ce n-am spus în cuvinte. Din această categorie fac parte 

membrii Ansamblului Junii Sibiului și managerul lor Silvia Macrea, iar acum, 

la ceas aniversar, le mulţumesc pentru prietenia pe care mi-o poartă. Să-i 

ocrotească Dumnezeu! La mulţi Ani! 

Prof. dr. Elise STAN 

etnomuzicolog, Televiziunea Română 

 

 

Junii Sibiului: secvenţe aniversare… 
 

Junii Sibiului, cea mai veche formaţie de dansuri populare a României şi 

una dintre cele mai vechi din Europa, au împlinit 70 de ani de existenţă 

neîntreruptă în 2014. Orice aniversare, fie ea şi aceea a ansamblului pe care-l 

conduci - implică ideea de bilanţ, de retrospectivă în care trebuie să urmăreşti, 

cu exactitate, ştiinţă şi detaşare - drumul parcurs de Junii Sibiului de la modesta 

formaţie de dansuri a Arsenalului, înfiinţată de Ioan Macrea în 1944, până la 

briliantul ansamblu profesionist de astăzi a cărui apariţie pe scenă îţi dă fiori, 

îţi taie realmente respiraţia şi te emoţionează până la lacrimi, aşa cum 

subliniază folcloristul Ilie Moise, vechi prieten şi colaborator al ansamblului. 

Din aceste considerente ne-am dorit ca aniversarea să fie marcată prin cântec şi 

joc, aşa cum Junii Sibiului ştiu cel mai bine, prin expoziţii retrospective şi prin 

apariţii editoriale, care să puncteze momente esenţiale din existenţa 

ansamblului. 

Pentru marea familie a Junilor Sibiului, 2014 a fost anul când generaţii 

de ieri, de azi şi de mâine ale ansamblului s-au reunit şi au evoluat împreună, 

dovedind că numele de Juni (emblemă a tinereţii) nu e în zadar, pentru că la 8 

ani, la 20 de ani, la 40 de ani, la 60 de ani sau chiar la 75 de ani, dragostea 

pentru dansul popular te determină să urci pe scenă pentru o învârtită, o 

haţegană sau o jiană. Tocmai de aceea marea bucurie a acestui an a venit din 

faptul că am reuşit ca la evenimente esenţiale să avem pe scenă sute de 

dansatori din patru generaţii de Juni: copiii de la „Cibinul“, tinerii de la „Ceata 

Junilor“, profesioniştii de la „Cindrelul-Junii Sibiului“ şi „Veteranii Junii 

Sibiului“. Aşa s-a întâmplat la spectacolele aniversare susţinute în 1 iulie, în 

Piaţa Mare din Sibiu, în 17 şi 18 noiembrie, la Casa de Cultură a Sindicatelor 

din acelaşi municipiu – toate special concepute pentru publicul sibian care ne-a 

fost mereu alături. Am dorit apoi să îi facem părtaşi la bucuria noastră pe 

românii din întreaga ţară, astfel încât marile spectacole şi festivaluri organizate 

de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 

„Cindrelul-Junii” Sibiu au fost transmise de TVR, iar Junii Sibiului au fost 

prezenţi la manifestări culturale organizate în toate marile regiuni 

etnofolclorice ale României. Aşa cum se întâmplă din 1968 încoace, şi în acest 
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an Junii Sibiului au trecut dincolo de graniţele ţării, nu doar prin emisiunile 

transmise pe posturi internaţionale de televiziune, ci şi prin turneele efectuate 

în Spania, Irlanda, Austria, Cipru, Serbia de către Ansamblul Folcloric 

Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”, şi în Macedonia de Ansamblul 

Folcloric „Ceata Junilor”. În cei 70 de ani am avut aproape publicul larg şi 

oameni de suflet, care au contribuit la devenirea ansamblului, şi am dorit să le 

mulţumim tuturor printr-un material multimedia. Aşa s-au născut, cu sprijinul 

financiar al Administraţiei Fondului Cultural Naţional, volumul aniversar 

bilingv Junii Sibiului la 70 de ani, un CD din repertoriul de astăzi al 

ansamblului şi un DVD cu imagini din Arhiva TVR şi Arhiva Centrului 

Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Cindrelul-

Junii” Sibiu. Cele trei formează un produs editorial complex, conceput sub 

forma unui dialog între cuvânt, muzică şi imagine.  

Pentru redactarea Poveştii Junilor am apelat la profesorul de folclor Ilie 

Moise, care a fost alături de toţi conducătorii ansamblului, de la părintele meu 

Ioan Macrea la Ioan Bogorin, Dumitru Giurcă-Notar, Traian Rapiţă, Octavian 

Pâţan, Ion Dinu şi până în prezent. O selecţie de fotografii din cele şapte 

decenii spune povestea în imagini a Junilor Sibiului.  

Cu siguranţă că multe momente din istoria ansamblului nu au putut fi 

marcate, nici nu am fi avut cum, căci de-a lungul deceniilor, ansamblul a 

susţinut peste 40.000 de spectacole şi peste 600 de turnee în România, întreaga 

Europă, America de Nord, Asia şi Africa, fiind recompensat cu peste 100 de 

premii naţionale şi 60 de premii internaţionale acordate de jurii de specialitate. 

În consecinţă, am încercat să surprindem cele mai importante momente din 

această prodigioasă activitate, dar şi din continua diversificare a repertoriului 

de la dansuri specific bărbăteşti, la dansuri mixte şi obiceiuri din toate zonele 

etnografice ale ţării, precum şi din patrimoniul tradiţional european, până la 

spectacole în care sincretismul structural al culturii tradiţionale este valorificat 

prin teatru muzical coregrafic. 

Toate aceste momente de viaţă sunt întregite în volumul Junii Sibiului la 

70 de ani de mesaje de felicitare din partea forurilor care ne sprijină financiar 

activitatea sau a unor personalităţi de prestigiu ale culturii din România. 

Suntem onoraţi de preţuirea pe care ne-o arată: 

* Klaus Iohannis, preşedintele României: „Junii nu doar prezintă muzica 

şi dansul, ci le trăiesc, transmiţând publicului entuziasmul, admiraţia şi bucuria 

cu care readuc la viaţă frumuseţea minunatelor creaţii populare.” 

* Ioan Cindrea, preşedintele Consiliului Judeţean Sibiu: „Am 

convingerea că rolul pe care l-a jucat Ansamblul Folcloric Profesionist «Junii 

Sibiului» în ultimii 70 de ani a fost unul crucial în conservarea patrimoniului 

cultural venit din fascinanta lume a satului românesc. Pentru acest lucru, toţi 

care au fost, sunt şi vor veni în acest templu de spiritualitate tradiţională merită 

preţuire, admiraţie şi respect! Junii există cu scopul de a ne aminti tuturor că 

ne-am născut într-o Românie frumoasă.” 
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*Ovidiu Sitterli, prefectul judeţului Sibiu: „Junii Sibiului şi-au câştigat 

renumele prin dragostea nemărginită pentru folclor, prin perfecţiunea cu care 

interpretează jocurile şi cântecele populare, prin mândria cu care poartă 

costumele strămoşeşti. În nenumăratele spectacole susţinute în străinătate, 

artiştii sibieni le-au alinat românilor de peste hotare dorul de patria lor. 

Străinilor din toate colţurile lumii le-au dăruit o bucăţică din România 

autentică, din spiritul poporului român.” 

* Theodor Vasilescu, maestru coregraf: „Exigenţa în însuşirea cu 

maximă fidelitate a jocurilor şi mai cu seamă a stilurilor atât de diferite, pe care 

le oferă variatul peisaj coregrafic tradiţional, perfecţiunea execuţiei artistice, 

seriozitatea pregătirilor, la care se adaugă, de bună seamă, temeinica 

documentare, minuţioasa informaţie asupra portului tradiţional, a motivaţiilor 

jocului în vetrele folclorice şi asupra vieţii şi tradiţiilor satului, au fost 

elementele care au condus la ridicarea acestui valoros ansamblu pe cele mai 

înalte trepte ale reprezentării artei folclorice.(…) Azi au învins timpul şi au 

devenit «brandul» bine cunoscut în România şi în lume.” 

* Elise Stan, etnomuzicolog, realizator de emisiuni la Televiziunea 

Română: „Nivelul artistic ireproşabil al ansamblului şi capacitatea de a se 

ridica întotdeauna la nivelul impus de standardul emisiunilor noastre, ne 

determină să afirmăm că Ansamblul Junii Sibiului este unul dintre colaboratorii 

cei mai importanţi ai Televiziunii Române. (…) Evenimentele Ansamblului 

Junii Sibiului sunt adevărate sărbători ale spiritului, poveşti despre identitatea 

românească, despre delimitarea prin cântec a locului românilor în lume şi 

totodată un reper de valoare şi eleganţă. Dincolo de muzica frumoasă şi 

dansurile bine executate, trebuie apreciată calitatea spectacolului, unitatea sa 

stilistică şi artistică, rigoarea profesională.” 

* Marin Barbu, coregraf: „Cred că în acest moment, Ansamblul 

Profesionist «Cindrelul-Junii Sibiului» este unul dintre cele mai bune şi mai 

reprezentative ansambluri ale ţării noastre, dar şi un ambasador extraordinar 

peste hotare, deoarece are coregrafii din toate zonele folclorice ale României.”  

* Iuliana Tudor, renumita prezentatoare a Televiziunii Române: 

„Spectacolele Junilor nu sunt simple apariţii la rampă. Ele valorifică un 

material muzical-coregrafic vast într-o manieră mereu originală şi proaspătă, 

adaptată timpului modern. Junii reuşesc să transmită prin dans şi cântec, prin 

concepte de spectacol extrem de atractive, toate aceste valori culturale, 

generaţiilor viitoare!” 

*** 

La finalul unui an greu din punct de vedere al numărului mare de 

evenimente organizate, dar frumos, pentru împlinirea sufletească trăită, 

mulţumirile noastre se îndreaptă în primul rând către Consiliul Judeţean Sibiu, 

instituţia care patronează astăzi activitatea ansamblului şi a Centrului, către 

Arsenalul Sibiu (devenit apoi IPAS şi, ulterior, Compa Sibiu) sub a cărui aripă 

s-a născut şi dezvoltat ansamblul, către autorităţi locale, judeţene şi naţionale 
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care au sprijinit activitatea Junilor Sibiului. Mulţumim apoi tuturor 

dansatorilor, instrumentiştilor şi soliştilor vocali care au purtat acest nume de-a 

lungul anilor. Toată gratitudinea noastră se îndreaptă, de asemenea, spre 

specialişti, jurnalişti, televiziuni, şi nu în ultimul rând, mulţumiri publicului, 

fără de care această aniversare nu ar fi fost posibilă. Dragostea şi respectul cu 

care spectatorii ne înconjoară la fiecare apariţie pe scenă sunt cel mai frumos 

dar pe care Junii Sibiului îl pot primi, la ceas aniversar. 

În speranţa că frumoasa poveste a Junilor va continua încă mulţi ani de-

acum încolo, doresc ansamblului sibian tinereţea fără bătrâneţe a culturii şi 

civilizaţiei noastre tradiţionale. 

 

Silvia MACREA 

Manager CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu 
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Enciclopedia franceză și folclorul
*
 

 

Ion TALOȘ 

 

Prof. univ. dr. – Universitatea din Köln, Germania, 

e-mail: iontalos@gmail.com 

 
Dedic acest articol eminentului cercetător al folclorului 

muzical din Ardeal, colegului și prietenului Almási István, 

la împlinirea vârstei de 80 de ani. 

 

 
Zusammenfassung: Encyclopédie française und die Folklore 

Dieser Aufsatz wird Almási István, einem der bedeutendsten Wissenschaftlern in der 

musikalischen Folklore Siebenbürgens, zum 80. Geburtstag zugeeignet.  

Minister Anatole de Monzie beauftragte 1934 Lucien Febvre, eine Encyclopédie 

française zustande zu bringen. Febvre plante 21 Bände. Sein Wunsch war es, eine 

„Enzyklopädie der Elite“ zu leisten, doch nicht im Wörterbuchsystem, wie die 

Encyclopedia Britannica oder die Enciclopedia Italiana, sondern sie soll nach Fächern 

strukturiert werden, d.h. ein Band soll der Philosophie und Religion, ein anderer dem 

Himmel und der Erde, zwei weitere der Kunst und Literatur in der gegenwärtigen 

Gesellschaft usw. gewidmet. Uns interessiert der XIV. Band, ursprünglich Bien-Être et 

loisir, später La Civilisation quotidienne betitelt.  

Febvre meinte, das vorhandene Folklorematerial genügte nicht. Um diesen Mangel an 

Information zu beheben rief er eine Commission des recherches collectives ins Leben, 

die er unter die Leitung von André Varagnac setzte. Varagnac entschied sich, das 

Material durch die Methode der Fragebogen zu sammeln. Er bereitete thematische 

Fragebogen (Erntebräuche, Karneval, Feuer in der Fastenzeit vor Ostern, 

Dorfschmiede, Ernährung usw.) vor, die von Dorfintellektuellen (Lehrer, Priester usw.) 

ausgefüllt werden sollen.  

Das auf diese Weise gesammelte Material stand der Redaktion des XIV. Bandes der 

Enzyklopädie zur Verfügung. Gleichzeitig wurde es im Musée nationale des arts et 

traditions populaires in Paris deponiert und archiviert. Ebenso wurde es in mehreren 

Studien von L. Febvre, A. Varagnac, M. Maget, M. Bloch u.a. verwertet. 

Schlagwörter: Encyclopédie française, Folklore, Febvre, Varagnac, Paris, La 

Civilisation quotidienne. 

                                                 
*
 Fragment din studiul O filă din istoria etnologiei europene, în curs de apariție. 
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Atlasul Etnografic Român – capăt de drum 

 

Nicolae CONSTANTINESCU 

 

Prof. univ. dr. (Emerit), Universitatea din București, 

e-mail: nicconstantinescu@yahoo.com 

 

 
Abstract: The fifth volume of A. E. R. (=„Atlasul Etnografic Român”, „The Romanian 

Ethnographic Atlas”) puts an end to the work of three generation of ethnographers, 

from the late Romulus Vuia, Romulus Vulcănescu, Paul Petrescu, Ion Vlăduţiu to the 

youngest researchers of the Institute of Ethnography and Folklore „Constantin 

Brăiloiu” of the Romanian Academy (e. g. dr. Emil Ţârcomnicu, dr. Lucian Aurelian 

David, dr. Ionuţ Semuc, Cătălin Alexa, drd. Laura Ioana Negulescu, dr. Adelina 

Dogaru, Cristina Mihală Douglas) who, alongside their older colleagues (e.g. Alina 

Ioana Ciobănel, Cornelia Belcin Pleşca, Paul Drogeanu, Ofelia Văduva et al.), directed 

by dr. Ion Ghinoiu, finished one of the most important work instruments of the 

Romanian ethnology – the Atlas. A masterpiece of scientific work, the AER deserves 

all our admiration and consideration. 

Keywords: the Romanian Ethnographic Atlas, maps, photographs, system of 

representation. 

 

Sigla „A.E.R.” ( = „Atlasul Etnografic Român”) ar trebui să intre, de 

acum, în „fondul principal” al limbajului ştiinţific, cel de-al cincilea volum 

(„Sărbători, obiceiuri, mitologie”, Editura Academiei Române, 2013, 361 p. 

format mare
1
) încheind, glorios, un proiect academic început cu aproape 50 de 

ani în urmă şi încheiat, în ultimii zece ani (2003-2013), prin editare/publicare, 

de a treia generaţie de cercetători ai actualului Institut de Etnografie şi Folclor 

„Constantin Brăiloiu” al Academiei Române, sub coordonarea Dr. Ion Ghinoiu, 

care încununează, cu această realizare, o carieră ştiinţifică de excepţie. 

Proiectul principalelor instrumente de lucru prin care etnografia şi 

folclorul, ca discipline ştiinţifice, academice s-a conturat în anii de după Al 

Doilea Război Mondial, odată cu înfiinţarea Institutului de Folclor (1949) 

                                                 
1
 Primele patru volume au apărut astfel: vol. I, Habitatul, 2003; vol. II, Ocupaţiile, 

2005; vol. III, Tehnica populară. Alimentaţia, 2008; vol. IV, Portul şi arta populară, 

2011. 
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Itinerariu biobibliografic: Revista de Etnografie şi Folclor / 

Journal of Ethnography and Folklore (I) 
 

Rodica RALIADE

 

Cercetător, dr. – Institutul de Etnografie și Folclor  

„Constantin Brăiloiu”, București, e-mail: r_c_raliade@yahoo.fr 

 

 
Résumé: L’Itinéraire biobibliographiques de „La Revue d'ethnographie et de folklore” 

L'auteur propose une mini-monographie de „La Revue d'ethnographie et de folklore” 

depuis son apparition (1956) jusqu'aujourd’hui. L’article comporte deux parties: 

l'évolution de la revue entre les années 1956-1990, la période des projets et des 

stratégies méthodologiques pour réaliser les œuvres fondamentales et le stade de 

renouvellement d’après 1990. 

Mots-clés: bibliographie, changements des thèmes, contextes d’évolution. 

 

Repere socio-culturale 

Personalităţile se bucură de medalioane, rememorări ale vieţii şi 

activităţii, însoţite de bibliografii retrospective. 

Cei interesaţi pot descoperi etapele formării ştiinţifice ca şi preocupările 

pe care s-au focalizat aceştia, schimbările, traseele sinuoase ale căutărilor, fie 

ştiinţifice, fie existenţiale. 

Revistele au, la rândul lor, propria viaţă, propriul destin, marcat de o 

multitudine de factori, modelatori ai specificităţii publicaţiei. Priceperea 

redactorilor, supleţea relaţională a colegiului de redacţie, în împrejurările 

politico-culturale şi ştiinţifice în care evoluează, determină conţinutul, 

structura, orientările publicaţiilor. 

Peste timp se conservă problematica abordată, calitatea, ingeniozitatea, 

noutatea tematicii şi a metodelor de lucru. 

Periodicele, unele specializate, altele tratând doar în mod întâmplător 

cultura orală, „au avut un rol de necontestat în orientarea generală a opiniei 

publice asupra culturii populare, asupra modului de a privi acest patrimoniu. 

Mai mult chiar, într-o măsură deloc neglijabilă, aceste publicaţii au avut o 

influenţă ce nu poate fi tăgăduită chiar asupra cercetării ştiinţifice a 

fenomenului folcloric şi etnografic, determinându-i priorităţile, domeniile de 

abordare mai accentuată a unor genuri şi specii, atitudinea faţă de faptul studiat, 

mailto:luca.gabriela@gmail.com
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Cultura populară – temei al unității culturale românești
*
 

 

Ilie MOISE 

 

Prof. univ. dr., CS I – Institutul de Cercetări  

Socio-Umane Sibiu, e-mail: secretariat@icsusib.ro 

 

 
Zusammenfassung: Die Volkskultur – Grundlage der kulturellen Einheit der Rumänen 

Dem Aufsatz mit dem oben genannten Titel liegt ein Referat zugrunde, das der Autor 

im Juli d. J. im Rahmen der „Sommerschule Hermannstadt 2014“ gehalten hat, eine 

Veranstaltung, die von der Klausenburger „Babeş-Bolyai“- Universität in Kooperation 

mit der Hermannstädter „Lucian Blaga“ Universität veranstaltet wurde. Von der 

Überzeugung ausgehend, dass die Grundlage der hohen Kultur die Volkskultur ist, 

plädiert der Autor für die Einführung des Gegenstandes Ethnologie in das gesamte 

Schulsystem. Im Kontext der Globalisierung und der Integration in die euroatlantischen 

Strukturen ist das Studium dieses Gegenstandes für die junge Generation eines der 

wenigen Mittel der Wahrung der eigenen Identität. Der Autor meint, dass nur dann von 

einem vereinten Europa gesprochen werden kann, wenn sich die nationalen Entitäten 

harmonisieren und gegenseitig bereichern. 

Schlagwörter: Ethnologie, Identität, Die Volkskultur, Sommerschule Hermannstadt. 

 

Stimați participanți la Școala de Vară – Sibiu 2014, pentru cei care nu au 

reușit să consulte programa sunt profesorul Ilie Moise – dascălul de folclor și 

etnologie de la Universitatea din Sibiu – un rătăcit printre istorici. Voi încerca, 

pe parcursul a 45 de minute, să vă spun câte ceva despre etnologie ca disciplină 

identitară (alături de limba română, istoria și geografia României), despre 

cultura și civilizația tradițională ca temelie a artei și culturii aulice românești. 

Nu mai este pentru nimeni o noutate faptul că și tradițiile, recursul la tradiție au 

fost o obsesie a pașoptiștilor. Kogălniceanu publica în primul număr al „Daciei 

literare” (1840) celebra Introducție, în care amintea scriitorilor că dezvoltarea 

literaturii și culturii trebuie să se facă în strânsă legătură cu tradiția populară, cu 

specificul național. În spiritul epocii, remarcă valoarea deosebită a cântecelor 

                                                 
*
 Comunicarea prezentată la ediția a X-a a Școlii de vară, organizată de Universitatea 

„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în perioada 7-12 iulie 2014, pentru profesorii de 

istorie a României din Republica Moldova, Ucraina, Serbia și Ungaria. 
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Ethnographic collection donated by dr. Hilarius Mitrea 

to the Museum of Natural History from Bucharest 
 

Dr. Iorgu PETRESCU, Dr. Angela PETRESCU 

 

Cercetători principali – Muzeul Naţional de Istorie Naturală 

„Grigore Antipa” Bucureşti, e-mail: iorgup@antipa.ro, angelap@antipa.ro 

 

 
Rezumat: Despre viaţa şi colecţiile zoologice dăruite de medicul Hilarius Mitrea 

(1842-1904), născut în Răşinari (Sibiu), Muzeului de Istorie Naturală din Bucureşti,    

s-au publicat mai multe articole în decursul timpului. Mitrea a donat însă şi colecţii 

etnografice. Nu cunoaştem dacă a avut sau nu o pregătire în domeniu. Descrierea 

catalogului colecţiei etnografice donate de medicul Hilarius Mitrea, ofiţer în armata 

coloniala olandeză din Indonezia, la sfârşitul secolului al XIX-lea Muzeului de Istorie 

Naturală din Bucureşti. Colecţia conţine 142 piese diverse, arme (arcuri şi săgeţi, săbii 

din Borneo şi Sumatra, o cămaşă de zale), obiecte casnice (coşuleţe de alimente şi 

covoraşe împletite din fibre vegetale, cu ornamente geometrice), obiecte de 

manufactură confecţionate din argint filigranat (două hambare de grâne tradiţionale, 

scaune, o canapea şi un scaun balansoar, cele din urmă de vădită influenţă europeană, 

artizanat?), ritualice (tobă din Celebes, scuturi din Halmahera, Insulele Moluce), 

provenind de la populaţiile băştinaşe din Japonia şi mai ales din diverse insule ale 

Indoneziei (insulele Sumatra, Celebes, Borneo, Moluce). Ele au fost adunate sau 

cumpărate în perioada cât Mitrea a servit ca medic militar în Indiile Orientale Olandeze 

(Indonezia) (1869-1893) în campaniile militare de „pacificare” a triburilor locale. La 

Muzeul „Grigore Antipa” au fost expuse în cadrul unei expoziţii temporare în anul 

1980 dedicată donaţiei Mitrea, cea mai mare din  istoria muzeului bucureştean şi la 

Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder” din Sibiu (2009), cu ocazia împlinirii 

a 105 ani de la moartea medicului. Câteva dintre aceste obiecte sunt prezente pentru 

prima oară în expoziţia permanentă a muzeului din 2010. Marinescu (1999) face 

referiri la această donaţie în cadrul unei lucrări mai ample dedicate colecţiilor de 

etnografie ale Muzeului „Grigore Antipa”. 

Cuvinte cheie: Hilarius Mitrea, etnografie, Indonezia, Japonia, donaţie. 

 

Introduction 

Many papers were written about the donations made by Hilarius Mitrea, 

physician from Răşinari at the end of the XIXth century to the Museum of 

Natural History from Bucharest (Antipa, 1934, Pop & Sturza, 1966, 1968, 

mailto:iorgup@antipa.ro
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La ruptura de fronteras en la cultura popular
*
 

 

Virtudes ATERO BURGOS 

 

Dr., Universitatea din Cádiz – Spania, 

e-mail: virtudes.atero@uca.es 

 

 

Rezumat: Fluidizarea granițelor în cultura populară 

Cu toate că în prezent a fost abandonată ideea romantică conform căreia literatura 

populară ar fi un fenomen etern și atemporal, mitul Volksgeist - ca multe alte mituri 

romantice - a supraviețuit până astăzi, cel puțin în Spania. Odată cu întemeierea statelor 

naționale a reînviat ideea că manifestările literaturii populare sunt expresia genuină a 

poporului, unul dintre semnele lui de identitate, proprii unui spațiu determinat, care le 

distinge de alte țări, și este definitoriu pentru caracterul național. Pe baza unei analize 

minuțioase a romanței Albaniña, autoarea demonstrează că, dimpotrivă, literatura 

populară e un produs transnațional și multicultural, adaptat mereu la prezent, orientat 

spre viitor și în continuă reelaborare. 

Cuvinte cheie: Europa, poezia populară, analiză exhaustivă, multicultural. 

 

Abstract: Although it has now abandoned the romantic notion that popular literature is 

an eternal and timeless phenomenon, the myth of Volksgeist, like so many romantic 

myths, has survived until today, at least in Spain. Especially since the establishment of 

the autonomous state has re-emerged forcefully the idea that popular literary 

manifestations are the true expression of the people, one of its hallmarks, attached to a 

fixed boundary, which makes them different to those of other countries and defining a 

national character. The author demonstrates in this work, through a careful analysis of 

                                                 
*
 La ruptura de fronteras en la cultura popular fue expuesto, como ponencia el 13 de 

marzo de 2009, en el Curso intensivo: EUROPA Y SUS FRONTERAS: LAS 

FRONTERAS DE EUROPA EN EL PASADO Y EL PRESENTE, realizado con el apoyo 

de la DG EAC de la Comisión Europea por el Arbeitskreis Spanien - Portugal - 

Lateinamerika y el Lehr- und Forschungszentrum Lateinamerika de la Universität zu 

Köln en cooperación con la Università degli Studi di Bergamo, la Universidad de 

Cádiz, la Universidad Carlos III de Madrid, Universitatea Babeș-Bolyai de Cluj-

Napoca, la Universidad de Granada, la Universytet Jagielloński w Krakowie, la 

Universitat Politècnica de València, la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y la 

Universidad de Sevilla y celebrado en la Universität zu Köln del 7 al 17 de Marzo de 

2009. 
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Tămăduirea şi nevoia de „alb”: 

Alte dimensiuni ale omului din Carpaţi 
 

Gherasim RUSU TOGAN 

 

Scriitor, Câmpina (Prahova) 

 

 
Zusammenfassung: Das Heilen und die Notwendigkeit des „Weißen“ ... setzt die 

Beschäftigungen des Autors bezüglich der Textanalyse der Beschwörungen aus dem 

Harbach Tal (Sibiu Kreis) fort. Dieser ist ein Ort, wo das Wort, mit seiner 

Verlockungskraft im Stande ist die negative Energie fernzuhalten
1
. Für eine gute 

Verläuterung, analysiert der Autor das Stenogramm eines Beschwörungs mit dem 

Thema des „verlorenen Mannes“. Die Feierlichkeit des Beschwörungs, das Requisit 

(das Hemd des Mannes, der irdene Topf, die Kohlen, die Rute, u.a.), aber insbesondere 

die Gabe und die Erdichtenfähigkeit des Beschwörungsdichterin überrascht uns. Die 

Letztere bedient sich des Wortes als Vermittler zwischen Göttlichkeit und Sterbenden. 

Dadurch haben sich die Wörter sakralisiert und die Auserwählten alleine können die 

Hoffnung für den erneut normalen Lebenslauf bringen. 

Schlagwörter: Textanalyse, Beschwörungen, Sibiu Kreis, verlorenen Mannes. 

 

Tămăduirea prin cuvânt se fundamentează pe credinţa că însăşi lumea s-a 

fiinţat prin poruncă divină, respectiv cuvântul primind, prin zicerea 

Dumnezeiască forţă creatoare: Dumnezeu a zis: „Să fie lumină! Şi a fost 

lumină”; Dumnezeu a zis: „Să fie o întindere de ape şi ea să despartă apele de 

ape”; Dumnezeu a zis: „Să se strângă la un loc apele care sunt dedesubtul 

cerului şi să se arate uscatul. Şi aşa a fost”.
2
 Aşadar, prin voinţă divină, 

cuvântul şi-a luat rosturi magice, dispunând de forţa creatoare de lumi, dar şi de 

distrugerea lor! De-aici convingerea că şi procedurile magice prin care sunt 

învinse forţele ostile, pricinuitoare de distrugeri morale şi fizice, în existenţă 

umană, uneori ducând chiar la pieire, se bazează în fapt pe dezlănţuirea forţei 

distructive, ca urmare a efectelor cuvântului, generator de mutaţii. Respectiv 

cuvântul cu forţa sa de seducţie şi starea sufletească ce înveleşte pe individ, 

                                                 
1
 Übersetzung: „cuvântul cu forţa sa de seducţie... este capabil de a pune stavilă 

avalanşei de energii negative”. 
2
 Biblia sau Sfânta Scriptură: Vechiul Testament. 
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Orizonturi străvechi - o evaluare fenomenologică 
 

Radu VOINESCU 

 

Critic literar, Preşedintele Filialei Bucureşti - Critică, Estetică şi Istorie Literară  

a Uniunii Scriitorilor din România, e-mail: radu-voinescu.lydo.org.@yahoo.com 

 

 
Abstract: Ancient Horizons – a Phenomenological assessment 

The critic, RaduVoinescu, dedicates a comprehensive analytical study to the ethno-

folklorist, Gherasim Rusu Togan, highlighting his researcher contribution, through a 

solid ‘phenomenological evaluation’. Marking his folklorist work, the critic emphasizes 

on the elements that give out originality and creative uniqueness: ‘The books of 

Gherasim Rusu Togan sit in a well-watered esthetics, on one side, of various lectures 

regarding the authors that handled rituals and ceremonials’ philosophy, of ethnologists 

and folklorists’ studies, while on the other, last but not least - and here it resides their 

exceptional interest – the side of personal research results, undertaken mostly in 

Hartibaciului Valley, the author’s natal area,...in which Ghijasa de Sus occupies, easy 

understandable, a privileged place..’ And in all their aspects, these creations are 

considered by the renowned critic ‘a valuable good and one of the last authentic 

testimonies of wealth of concepts and practices, which belong to the traditional man 

who, at some point, will become history’. 

Key words: Togan, folklorist work, rituals, ceremonials, Hartibaciului Valley. 

 

O privire pe pagina de Internet a Institutului de Etnografie şi Folclor 

„Constantin Brăiloiu” al Academiei Române arată că în materie de folclor 

cercetarea noastră îşi vede de drum. Poate că nu în ritmul necesar, în condiţiile 

în care ar trebui să ne grăbim, pentru că modernizarea hiper-accelerată a satului 

de azi va face ca în scurtă vreme foarte multe tradiţii să nu se mai conserve în 

formele autentice, glisând din ce în ce mai mult către terenul manifestărilor 

bune pentru uzul turiştilor de aici şi de aiurea. 

Mi se pare, aşadar, că proiectele actuale sunt insuficiente şi că ar fi 

nevoie de un efort mult mai consistent pentru a recupera ceea ce s-a mai păstrat 

nealterat până acum, cât încă se mai poate, cât încă folclorul nu a căpătat 

ireversibile accente comerciale şi nu a virat definitiv către kitsch. Deţinem încă 

un „activ” folcloric probabil unic în Europa şi, prin aceasta, extrem de preţios. 

De aceea, Guvernul României ar trebui să acorde fonduri substanţiale activităţii 

mailto:radu-voinescu.lydo.org.@yahoo.com
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Rezervaţii de arhitectură vernaculară. Protejare și viabilitate
*
 

 

Andreea BUZAȘ 

 

Dr., cercetător – Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, 

e-mail: buzasandreea@yahoo.com  

 

 
Abstract: This writing is dedicated to the vernacular architecture reservations. It 

focuses on a large number of legal aspects and implications and it underscores the role 

of reservations in the preservation of the Romanian village, as a main way of protecting 

this type of human settlements prior to the transfer of the monuments to open-air 

museums. According to historian Nicolae Iorga, the earliest concerns with vernacular 

architecture monuments is from 1753-1756, when Moldova was ruled by Grigore 

Matei Ghica, the prince being well known for his frequent visits to princely courts and 

fortresses and thus considered the first inspector of historic monuments. Even if the 

principles established by various international charters have got drawn with the 

restoring activity of open-air ethnographic museums in view, the first step in salvaging 

the vernacular heritage is an in-situ preservation of the monuments, followed then, only 

when absolutely necessary, by their transfer to open-air ethnographic museums. From a 

legal point of view, the in-situ conservation activity and the open-museum activity are 

two different steps attempted at salvaging the heritage, though actual field situations 

may make those two activities also condition each other. 

Keywords: vernacular architecture, Romanian village, historic monuments, 

conservation activity, open-air ethnographic museums. 

 

Protejare şi viabilitate. Conform unor cercetări întreprinse de 

Constantin A. Doxiadis, la nivelul anului 1964, în lume exista un procent al 

construcţiilor realizate de arhitecţi de doar 5%, restul fiind realizate de ţărani şi 
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Lecturi posibile ale cimitirului în localităţile multietnice 

Studiu de caz: cimitirele din comuna Secusigiu 
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Dr., cercetător – Centrul Cultural Judeţean Arad,  

e-mail: rodica.colta@gmail.com 

 

 
Zusammenfassung: Mögliche Lektüre der Friedhofe in pluriethnischen Ortschaften 

Fallstudie – die Friedhofe aus der Secusigiu Gemeinde 

Die Lektüre der verschiedenen Konstruktionen und symbolischen Elemente aus einem 

Friedhof erlaubt uns, im Falle der pluriethnischen Ortschaften, die hier lebenden 

Einwohner, ihre Religion, ihre definitorischen, ethnischen Merkmale, einige Aspekte 

ihrer traditionellen Kultur, sowie ihre esthetische Entwicklung näher kennenzulernen. 

Das Unternehmen einer solchen Analyse anhand der 16 Friedhofe der 4 Dörfer aus der 

Secusigiu Gemeinde (Arad Kreis) bringt uns zur Entdeckung, dass 4 der 5 hier 

lebenden Ethnien (Rumäner, Ungarn, Deutschen, Serben, Roma) heute noch 15 

Friedhofe verwalten. Diese Ethnien weisen verschiedene Konfessionen auf 

(Orthodoxen, Katholiker, Reformierten, Pfingstkirchlern und Reformiert Adventisten). 

Die verschidenen Konfessionen können im Friedhof „gelesen“ werden und kommen 

zum Vorschein dank der jeweiligen Kultstrukturen, die hier erbaut worden sind 

(Kapellen, Grifte, Wegekreuze, Kreuze oder Grabensteine, u.a.). Die geschichtlichen, 

ethnischen und ethnografischen Untersuchungseinheiten befinden auf die 

Eingangsplakaten oder auf die Wegekreuze, innerhalb der Texte auf den Fotos der 

Grabsteine. Das Material, die Größe und der Grundriss erlauben uns die 

Wiederentdeckung des Geschmacks derjenigen, die sie bestellt haben, ihr 

Bildungsniveau und die städtlichen Einflüsse. 

Schlagwörter: symbolischen Elemente, traditionellen Kultur, Friedhofe. 

 

Ca orice spaţiu cultural, cimitirul are o dublă semnificaţie, de loc 

simbolic şi de spaţiu real, concret, cele două semnificaţii funcţionând şi fiind 

percepute de comunităţile tradiţionale simultan. În cazul teritoriilor multietnice 

şi multiconfesionale aceste semnificaţiile simbolice se nuanţează, fiecare etnie 

având, în plus, propriile discursuri şi percepţii, propriile comportamente 

(ritualizări) legate de „cimitirul lor”, observate şi recunoscute de ceilalţi. 

Această amprentare etnică şi confesională a cimitirelor a orientat 

cercetările legate de cultura cimitirelor din ultimele două decenii spre anchete 
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Abstract: Plants in Romanian proverbs 

Proverbs are succinct enunciations that concentrate in just a few words a diversified 

human typology, tackled from the vantage point of appearance, ethics, social-cultural 

stance etc. Of the several thousand Romanian proverbs and sayings that I have 

collected so far, over 360 include some reference to plants from 75 species. Most 

proverbs refer to generic plant names such as flower, grass, (fruit) tree, weed, thistle or 

bramble. An analysis of such proverbs shows that half of them express observations 

regarding the morphology, physiology (particularly phenology), or the ecology of 

certain species (whether wooden or grassy, cultivated or wild). They are given in such a 

manner that turns them into: (potential) knowledge; moral precepts; culture (including 

agriculture, but especially horticulture and its branches: fruit and flower growing, 

viticulture, or vegetable growing); science (biology, ecology, medicine, dendrology) 

and so forth. One fifth of all proverbs indicate, via metaphors, physical and behavioural 

flaws that are either hereditary or not. The most frequent subjects are foolishness and 

ignorance (which lead to failure), ugliness, laziness (and its consequence, poverty), 

dishonesty, ungratefulness, impudence, intemperance, boastfulness, greed, witchcraft 

etc. Some proverbs reflect people's qualities, such as kindness, knowledge or skill, 

understanding, kindness, patience – features that sometimes go unappreciated by other 

people. One tenth of the proverbs are in the form of advice, teachings, or brief lessons 

in agriculture, behaviour (including ecological self-conduct). There are then proverbs 

that express a perception of false images or situations, or unpredictable happenings, 

surprises. 

Key words: România, analysis proverbs with plants, ecology, medicine, dendrology. 

 

Proverbele sunt enunţuri succinte care conţin o constatare, un sfat, o 

recomandare ori învăţătură, o regulă de viaţă sau de comportament. Ele 

concentrează în câteva cuvinte o variată tipologie umană abordată atât sub 

aspect fizionomic cât şi etic, socio-cultural etc. Multe dintre ele sunt reuşite 

realizări literare, minunate metafore („Linişte de auzi cum creşte iarba”), 

inspirate comparaţii („Ca puiul cucului, pe creanga nucului”) în care 
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Relaționarea cu sacrul și dimensiunile magico-religioase  

ale sărbătorii. Sfintele Paști în tradiția satelor sălăjene 
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str. Unirii, nr. 11, e-mail: cameliaburghele@yahoo.com 

 

 
Abstract: Relating to the magical religious dimensions of celebration. The Holy Easter 

in Salaj County villages tradition 

An analysis of the traditional community mentality demonstrates that to the Romanian 

peasant celebrations were so important that one would think the whole calendar was 

sorted based on celebrations. 

Celebrations were approached by both their components: religious and magical and 

they prepared a special moment – as the whole village would attend. 

The spiritual side – religious and magical – of the Eastern celebration speaks of the 

importance of this celebration in the context of celebration dynamics within traditional 

Romanian village from an ethnological point of view. Its current slip towards and 

excessive show, urban valences, massive loss of certain sequences or loss of sense for 

ancient cultural symbols do nothing but assimilate this celebration to the other ones 

which, similarly, have suffered some transgressions within the contemporary 

community. 

Key words: celebration, Easter, ritual foods, magical religious ritual, cultural symbol, 

tradition. 

 

O analiză a mentalității proprii comunității tradiționale demonstrează că 

pentru ţăranul român sărbătorile erau atât de importante încât se credea că 

întreg calendarul era ordonat în funcţie de sărbători. Sărbătoarea configura un 

timp sacru, o zi dedicată lui Dumnezeu, care, prin sacralitate şi credinţă se 

deosebeşte de celelalte zile dedicate omului şi muncii. Judecată astfel, 

sărbătoarea întrerupe şirul zilelor de muncă, adică timpul profan, şi dă un 

caracter ritmic curgerii timpului. Altfel spus, sărbătoarea, în concepţia tradiţiei 

populare, fixează, deosebeşte şi leagă părţi ale timpului, pentru a-i da acestuia 

un ritm ordonat, o curgere firească
1
. 

                                                 
1
 Ernest Bernea, Spaţiu, timp şi cauzalitate la poporul român, Bucureşti, 1997, p. 197 – 

199. 
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Metafora narativă și mirajul nordului in filmul marocan: 

între haram şi halal 
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„Victor Babeş” din Timişoara, e-mail: luca.gabriela@gmail.com 

 

 
Abstract: The Narrative Metaphor and the Mirage of the North in the Moroccan Film 

between Haram and Halal 

Triggered by the suggestion of viewing and discussing an important creation of 

contemporary Moroccan cinema, suggestion which came from the Moroccan medical 

students of the first year of „Victor Babeş” University of Medicine and Pharmacy, 

during a cultural anthropology seminar, the study is, in the first place an exercise to an 

intercultural dialogue, with both an identity and integrative role. The lecture of the 

filmic stylistics does not neglect the configurations of a metaphorical nature, those 

cine-phrases that evoke the process of an internal speech: the postcolonial wounds, the 

conflict between generations, the tension between traditionalism (to remain in your 

own country even if it is just because your “hello” is returned, even if hypocritically) 

and Occident (on the principle that no one is a prophet in their own country). The last 

one, is identified in a movie like Casanegra (the name of Casablanca, in the outcasts 

code), with Sweden, the country in which „the snow can cleanse the spirit, and the 

women are white and soft like egg withes”. The comparison is sublime: symbol of the 

feminine matrix, metonymy of the mythical ancestor, the sun itself is blocked between 

the World above and the one bellow (heaven and hell), the egg is the reason of every 

beginning. Bachelard already said in The Psychoanalysis of Fire that”… as long as we 

will not analyze the satiated man we will be missing several affective primordial 

elements in order to understand the psychology of the realistic proof” (1989:72). 

Key words: visual anthropology, halal, haram, law, social integration 

 

Introducere 

Afirmaţiile de tipul „ești ceea ce mănânci” sau „spune-mi cine sunt 

prietenii tăi ca să-ți spun cine ești” capătă o semnificaţie deosebită atunci când 

vorbim despre un mix cultural. O universitate de medicină, cu largă deschidere 

internaţională, dezvăluie tocmai o astfel de comunitate academică, cu o 

structură complexă, o sumă de comportamente culturale identitare care la 
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Promovarea patrimoniului imaterial… 

Studiu de caz: Gura Râului 
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Résumé: Nous nous proposons de mettre en évidence la manière dont le patrimoine 

imatériel circonscris à une commune de Mărginimea Sibiului, Gura Râului département 

de Sibiu a été promu et diffusé par collection de vers et de chansons folkloriques, 

sélection et harmonisation classiques réalisées par Nicole Hanzu, ( 1889-1976 ) élève 

de Timotei Popovici à l`Ecole Normale de Sibiu devenu instituteur à Gura Râului. 

Cette musique locale a été interpretée par la chorale de la commune dirigée pendant 

longtemps par Hanzu et mếme par une fanfare éphémère qu`il a également créée et 

dont le souvenir persiste dans la mémoire de la communauté après plus de 80 

ans.L`activité de Nicolae Hanzu a été continuée par sa fille, Florica Ştefănescu qui a 

dirigé la chorale pendantpresque quatre decennies. Durant ce temps, cette chorale a 

remporté des prix prestigieux à des concours et festivals départamentaux ou 

nationaux.Le problème qui se pose actuellement est comment cette chorale pourrait ếtre 

revitalisée d`abord à travers ce repertoire de grande et incontestable authenticité et dont 

les pièces sont dignes de la grande musique chorale roumaine.  

Mots clé: patrimoine, imémorial, promotion, chorale, folklore local, Gura Râului. 

 

Ne propunem în prezentul studiu să evidenţiem modul în care 

patrimoniul imaterial al unei frumoase localități de munte din Mărginimea 

Sibiului, comuna Gura Râului, a fost difuzat, promovat şi valorificat prin 

culegere de folclor, mai precis prin selecţie şi armonizare clasică de către 

învăţătorul Nicolae Hanzu, fost elev al lui Timotei Popovici la Şcoala Normală 

din Sibiu. 

Suitele folclorice realizate de Nicolae Hanzu au intrat în repertoriul 

corului sătesc care a activat la Gura Râului aproape un secol, dirijat de Nicolae 

Hanzu şi apoi de fiica sa Florica Hanzu Ştefănescu, la rândul ei, elevă a 

profesorului Timotei Popovici la Seminarul Andreian din Sibiu. Acest cor 

ţărănesc condus de cei doi învățători a căpătat cu timpul, prin interpretarea 

corală de excepţie o mare vizibilitate nu numai judeţeană şi regională, ci chiar 
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Sfinții Brâncoveni și valorile spirituale creștine din perspectiva culturii 

tradiționale creatoare și păstrătoare de mit și simbol 
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și Studii de Securitate, Facultatea de Științe Socio-Umane,  

Universitatea „Lucian Blaga”din Sibiu, e-mail: emiliatmsc@yahoo.com 

 
„Brâncovene dumneata... / Dăruiește-mi tu țara, / Țara și bogăția, / 

Care bei, mănânci din ea, / Și te dă în legea mea!... / Împărate dumneata, / 

Nu-ți dăruiesc eu țara, / Țara și bogăția, / Care beau, mănânc din ea. / 

Fă cu mine ce oi vrea, / Nu mă dau în legea ta! / Nu-ți dăruiesc nimica, / 

Fă cu mine ce oi vrea!” (N. Păsculescu) 

 

 
Abstract: The Brancoveanu saints and the christian spiritual values from the 

perspective of the traditional creative culture as a preserver of myth and symbol 

The Brancoveanu saints, especially Constantin Brancoveanu father and ruler of the 

Romanian Country (Wallachia), were great supporters of the Christian spiritual values 

and as a consequence they got into a conflict with the Ottoman Power. They were not 

only deprived of their goods and power but, in front of representatives of Western 

“civilized” powers/states, they were tortured and killed. 

Our article underlines the fact that this family, especially the six who were taken to 

prison in Istanbul, tortured and finally beheaded became symbols of the Romanian 

spiritual resistance to the attacks of the Turkish invasion ad dominance. These figures 

were dedicated ballads and legends which reflect the way they were valued as Christian 

martyrs by the Romanian traditional culture. 

Our article focuses on the idea that the three members of this family gave the 

contemporaries and the posterity a great lesson of true Christian faith and national 

dignity. 

Key words: Brancoveanu saints, traditional culture, myth, symbol, Christian martyrs. 

 

Martiriul domnului creștin, motivat de dragostea de țară și neclintirea sa 

din credința strămoșească, constituie pilonul rezistenței morale și al curajului 

manifestate de voievod. Caracterul excepțional al evenimentului a marcat 

mentalul colectiv și a produs un corpus de legende și balade despre moartea 

Brâncovenilor. În măsura în care acceptăm că „nu contemporaneitatea, ci 
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Restaurarea unei valoroase piese din patrimoniul bisericii „Sfânta 

Paraschiva” de la Răşinari: icoana Încoronării Sfintei Fecioare  
 

Ioan Ovidiu ABRUDAN 

 

Lector univ. dr. – Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” Sibiu 
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Abstract: The study presents the restoration process of one valuable liturgical art 

pieces from “Saint Paraschiva” Orthodox Church, Răşinari. Representation of 

“Coronation of Virgin”, very common theme in churches from south part of 

Transylvania, the icon was attributed to an important artist from late eighteenth century 

and early of the next one, Gheorghe, son of Iacov painter from Răşinari. 

Key words: The Crowning of Virgin, Gheorghe zugravul (painter), icon on wood, 

conservation, restoration. 

 

Introducere 

Între operele patrimoniului artistic bisericesc, care au făcut în ultima 

vreme obiectul unor intervenţii de restaurare, se numără şi o icoană 

transilvăneană, provenită de la biserica ortodoxă „Sf. Cuv. Paraschiva” din 

Răşinari (jud. Sibiu). 

Pictată în tempera, pe un suport din lemn de dimensiuni destul de 

modeste, piesa se află în prezent în custodia Colecţiei de obiecte de artă 

bisericească a Arhiepiscopiei Sibiului, fiind înregistrată sub nr. de cat. 562. 

Lucrarea ‒ o reprezentare iconografică a „Încoronării Sfintei Fecioare”, nu e 

semnată şi nu se cunosc împrejurările în care a fost realizată. 

Ţinând însă cont că, prin natura subiectului reprezentat, nu poate fi 

asociată seriei de icoane destinate să ocupe registrele superioare ale tâmplei, 

dar nici obişnuitelor prăznicare, care se aşează pe analoghion, ea a constituit, 

cel mai probabil, o comandă particulară a vreunui preot sau fruntaş din marele 

sat românesc al Mărginimii Sibiului, adresată unuia dintre zugravii care, către 

sfârşitul secolului al XVIII-lea, au contribuit la înfrumuseţarea bisericii. 
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semnate sau atribuite lui Savu Moga  

prin prisma analizei comparative a imaginii digitale 
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Abstract: During this period when the computer came in all spheres of activity, we 

think beyond the area of information management, non-destructive analysis and 

minimally invasive digital type, can open new roads extremely useful in applications 

which means historiography of art. In this regard, in an exercise of imagination, we 

believe that we can turn to two new research pathways icons glass panel or by means 

which so far are predominantly used in forensic research. 

Of the many ways in which forensic calls to our sphere of interest we believe that we 

can have good results calling, as I mentioned, the two lines of inquiry. One is the 

digital image analysis or comparative approach to images using the facilities that we 

offer specialized software for viewing and image processing also underpin biometric 

facial recognition technology and the other graphical analysis through comparative 

analysis, the author seeks to establish a written text. Obviously, we think of both 

methods as possible alternatives research and necessarily adapted to the goal we have 

set. Our article makes a comparative analysis of digital images of icons from the 

collection of CNM ASTRA Sibiu, some signed Savu Moga and others attributed to this 

great painter. 

Keywords: Reverse painting on glass, Savu Moga, digital image, comparison, 

assigning. 

 
În această perioadă când informatica a pătruns în toate domeniile de 

activitate, ne gândim că dincolo de zona de gestionare a informației, de analize 

non-distructive și minim invazive de tip digital, se pot deschide drumuri noi cu 

aplicații extrem de utile în ceea ce înseamnă istoriografia de artă. În acest sens, 

într-un exercițiu de imaginație, considerăm că putem apela la două căi noi de 

cercetare a icoanelor pe panou sau pe sticlă prin mijloace care până în prezent 

sunt utilizate cu predilecție în cercetarea criminalistică. De fapt, însăși 

dezvoltarea metodelor și a tehnicilor de identificare criminalistică este 
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Abstract: Restoring a embroidery inhabited by ethnic Germans. Scientific and 

documentary-artistic investigation, conservation and restoration operations 

The restore operation is trying to cancel damages produced in time, where possible, 

until the chemical processes are restored, having regard to, for this purpose, both 

aesthetic and scientific aspects. Scientific examination offers an important aid in 

choosing appropriate treatment and provide information relating to the marking and the 

authenticity of the object. For the textiles the technical, special feature fabrics and the 

colors used may be decisive in determining age, provenance and authenticity of the 

object. Saxon needlework of the 19th century has benefited from a comprehensive 

approach, and by rehabilitating its degraded structure and re-establishing its image the 

original message is brought back. 

Keywords: Scientific investigation, conservation, restoration, saxon needlework. 

 

Cercetare documentar-istorică și artistică 

Din punct de vedere al cercetării documentar-istorice și artistice, 

specialiștii din domeniile implicate întreprind o judecată critică vizând 

identificarea acelor caracteristici proprii care definesc sau pun în lumină 

valoarea sau semnificația particulară a obiectului implicat în procesul 

restaurării, decodificând astfel mesajul conținut, pentru a fi păstrat și transmis 

generațiilor viitoare. Conservarea și restaurarea obiectelor de patrimoniu își 

propun, nu numai păstrarea și transmiterea unui anumit aspect care se 

adresează mai ales afectivității noastre, ci păstrarea întregii informații care ne 

leagă de alte epoci și zone geografice și care, de fapt, constituie înțelesul și 

valoarea obiectului respectiv.
1
 

                                                 
1
 Carmen Marian, Repere ale restaurării textilelor arheologice din mătase naturală, 

București, Tehnopress, 2001, p. 15. 

mailto:vasilica.izdraila@yahoo.com
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Abstract: In World Wide Web era, when 3 billions people are connected to Internet, 

communicating in real time, through written text, sounds, photo and video images, has 

become a resource as important as the financial, material, organizational, and human 

one. All cultural institutions of Sibiu have opened different online communication 

channels; the County Center for the Conservation and Promotion of Traditional Culture 

“Cindrelul - Junii” Sibiu administers 2 electronic mails, 2 websites and channels on 

three types of social media: the social network Facebook, the community content 

websites youtube and picassaweb, and the collaborative project wikipedia.  

Though it might seem odd that an institution dedicated to traditional culture (orally 

transmitted from one generation to another) uses online media, this type of 

communication offers us several advantages: free and at anytime available information 

for our public and organizational partners; information dissemination as the events 

happen; more quantitative and qualitative feedback; growing audience, with public 

categories like foreigners, youngsters, more difficult to reach otherwise.  

Key words: Internet, online, communication, website, facebook, traditional culture, 

Sibiu, Junii Sibiului. 

 

„Reţea internaţională de calculatoare, formată prin interconectarea 

reţelelor locale şi globale, destinată să faciliteze schimbul de date şi informaţii 

în diverse domenii”
1
. Aceasta este una dintre cele mai simple şi uşor de înţeles 

definiţii care se pot da Internetului, un adevărat fenomen ştiinţific care a reuşit 

să schimbe faţa omenirii în ultima jumătate de secol. Datorită Internetului este 

posibilă comunicarea prin scris, sunet şi imagine, în timp real, cu oameni aflaţi 

                                                 
1 http://dexonline.ro/definitie/internet 
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Rezumat: Interferențe constructive și distructive în viața socială 

Cu ajutorul teoriei cuantice, în fizică – spun specialiștii – se pot produce acumulări de 

energie. O sursă modestă de lumină poate să se transforme în radiație de laser, care 

poate tăia oțelul. Conceptul lui F. Embacher despre teoria cuantelor, demonstrează, 

cum două raze de lumină, cu aceeași frecvență, proiectate într-un plan pot să-și 

însumeze energia (interferențe constructive). Dacă, însă, frecvențele se deosebesc, pot 

să-și reducă energia aproape de zero (interferențe distructive). 

Adeseori am fost preocupat să regăsesc legile naturii și în viața socială, unde efectul 

interferențelor constructive le denumim diplomație. Dacă vreodată acțiunile 

diplomatice se vor putea exprima prin formule matematice va decide viitorul, 

momentan, însă, putem să ne rezumăm la experimente. Vă ofer un exemplu din viața 

mea profesională. Transformarea societăţii de după 1948 a permis unor cetăţeni să-şi 

contureze mici colecţii de obiecte patrimoniale cum ar fi mobilier ţărănesc, ceramica 

tradiţională sau icoane pe sticlă. Un sas din Sibiu, Rolf Schuller, plecat definitiv în 

Germania şi stabilit la Gundelsheim (un centru cultural al saşilor transilvăneni, cu o 

arhivă istorică, cu o bibliotecă şi un muzeu) a fost obligat să se despartă de colecţia sa, 

să o lase la Sibiu. Aflând însă, că prietenul lui, directorul bibliotecii săseşti din 

Gundelsheim, Balduin Herter, pleacă în România pentru cercetări etnologice, şi 

cunoscând faptul, că documentarea propusă necesită o întâlnire prealabilă cu secretarul 

„Asociaţiei România”, prof. univ. dr. Virgil Cândea din Bucureşti (care reglementa 

multe activităţi cu străinătatea) l-a rugat, să încerce obţinerea de la secretarul acestei 

organizaţii, o aprobare pentru exportul (în favoarea d-lui Schuller), unui număr de 10 

obiecte culturale, printre care şi unele de artă populară românească (icoane). Ajuns la 

Bucureşti, directorul Herter, după ce a obţinut avizele necesare din partea lui Virgil 

Cândea, a prezentat şi doleanţa prietenului său din Gundelsheim, subliniind că se 

resimte la Gundelsheim în general lipsa de obiecte ale artei populare româneşti, iar 

muzeul săsesc nu poate etala în expoziţii permanente, astfel de valori. Profesorul 

Cândea declarase, că nu este competent pentru soluţionarea favorabilă a doleanţei 

exprimate, dar va încerca să o prezinte unor factori competenţi. Intr-adevăr, după scurt 

timp, la întâlnirea cu Nicolae Ceauşescu l-a informat că, saşii din Germania solicită 
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Zusammenfassung: Die Ausstellung Kurator und Fotograf über ... Das sächsische 

Erbe – organisiert vom sächsischen Volkskundemuseum „Emil Sigerus“ bot den  

Besuchern eine Fortsetzung des Themas Die sächsische Ordnung von 2012. All jene, 

die das kulturelle und geistige Erbe der Sachsen gekannt haben, kennenlernen wollen 

oder sich nostalgisch daran erinnern, werden die Charakteristika des sächsischen 

Erbguts in Siebenbürgen wiederentdecken können. Der Gemeinschaftsgeist der 

Siebenbürger Sachsen resultiert aus einem Erbgut von Strukturen, die noch aus ihrem 

Herkunftsland stammen und sich seit dem 12. Jahrhundert in einigen Dörfern 

unverändert erhalten haben. Die Sachsen haben die Dörfer und Kirchen durch einen 

spezifischen Baustil geprägt und hinterließen über die Jahrhunderte hinweg ein reiches, 

von bemerkenswerter Strenge, Disziplin und Ordnungssinn gekennzeichnetes 

materielles und geistiges Erbe. Ein Teil der Ausstellung beschäftigt sich mit dem 

Baustil der Kirchen als authentische Zeugnisse des Kulturerbes in Siebenbürgen. Der 

zunehmende Verfall wird von den Zurückgebliebenen mit Bedauern wahrgenommen 

und evoziert Aussagen wie etwa: “Wie gut es war, als die Sachsen noch hier waren!”. 

Ein weiterer Teil der Ausstellung ist den Strukturen des traditionellen, sächsischen 

Dorfes gewidmet: den eindrucksvollen Kirchenburgen, den großräumigen Schulen 

sowie den beträchtlichen und schönen Häusern, aneinandergereiht in geometrisch 

angelegten Straßen. Verschiedenste Stücke aus dem Familienerbe (Volkstracht, 

Schmuck, Möbel), der Organisationssinn innerhalb der Wirtschaft oder Gemeinschaft 

(Nachbarschaft), die Bewahrung und Überlieferung von Sitten und Bräuchen - all dies 

soll ein lebendiges Bild des ehemaligen Dorfes vermitteln. Dabei stellen wir uns die 

berechtigte Frage: Was wird mit diesem kulturellen Erbe, welches eine bewegte 

Geschichte hinter sich hat und einer wechselvollen Zukunft ausgesetzt ist, geschehen? 

Wie sieht die  Zukunft für das siebenbürgische Kulturerbe aus? Eine Antwort auf diese 

Frage ist schwer zu finden. Das seit über acht Jahrhunderten auf siebenbürgischem 

Boden bestehende sächsische Kulturgut wird – wie es scheint – an einigen Orten 

allmählich verschwinden. Es bleibt nur zu hoffen, dass es in der Erinnerung jener 

verankert bleibt, die es gekannt und geschätzt haben, damals und vielleicht auch heute. 

Schlagwörter: Ausstellung, Erbe, Sachsen, Siebenbürgen. 
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Adolf Schullerus (1864-1928) 

la 150 de ani de la naștere 
 

În cercetarea etnologică și a folclorului 

transilvănean cărturarul sas Adolf Schullerus 

ocupă un loc de frunte. De la nașterea lui s-au 

împlinit în acest an o sută cincizeci de ani. Cu 

acest prilej rememorăm contribuţiile sale în 

domeniile etnologiei şi folclorului, fără a omite 

celelalte activităţi în care s-a afirmat cu putere, 

în serviciul poporului său, căruia i s-a dedicat cu 

devotament. 

Personalitate multilaterală a epocii sale, 

angrenat în multe sfere de activitate 

(învăţământ, cercetare, editarea unor reviste, 

educaţia adulţilor, slujirea bisericii şi a 

neamului său, viaţa politică, publicistica), el a 

avut contribuții majore în toate domeniile, uneori aportul său fiind definitoriu 

pentru ramura respectivă. Explicația acestor performanţe stă în mediul care l-a 

dat, în educația sa temeinică, începută încă din familia preotului sas din Dealu 

Frumos (Schönberg) şi apoi Cincu, continuată în şcoala primară și în Liceul 

Brukenthal din Sibiu. Pe această bază solidă, tânărul Schullerus a studiat cu 

succes teologia, germanistica, filologia la universităţile din Berna, Leipzig şi 

Budapesta. În 1886 şi-a susţinut doctoratul cu teza Zur Kritik des altnordischen 

Valhollglaubens [Despre critica credinţei vechilor nordici în Walhalla]. Încă 

din timpul studiilor s-a remarcat prin interesul pentru cercetare, pentru noutăţile 

metodologice apărute, pentru ridicarea culturală şi materială a poporului său.
1
 

Întors în ţară, el a fost numit la conducerea şcolii din Agnita. Peste doi 

ani devine profesor la Seminarul Bisericii Evanghelice C.A. din Transilvania. 

Şcoala era o adevărată pepinieră pentru corpul didactic din învățământul săsesc. 

În cei 11 ani cât a predat aici, Schullerus i-a învăţat pe elevii săi, viitori 

învăţători sau preoţi, care era valoarea reală a folclorului, cum trebuia cules şi 

                                                 
1
 Carl Göllner, Adolf Schullerus. Sein Leben und Wirken in Wort und Bild, Kriterion 

Verlag, Bukarest, 1986, p. 12-17. 
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prelucrat, care erau obiceiurile tradiţionale autentice, de ce şi cum trebuiau ele 

încurajate. El nu a rămas doar un propunător de cunoştinţe, ci a fost interesat şi 

de pedagogie, de educaţia elevilor săi dar şi a părinţilor lor, adulţii.
2
 Întrucât 

trebuia învăţată şi mai apoi predată şi în şcolile săseşti limba maghiară, ca 

limbă oficială a statului, el a elaborat un manual şi o metodică a predării limbii 

maghiare în şcolile germane din Transilvania, traduse apoi şi în limba română. 

Aşa cum observa un biograf al său, încurajarea folosirii dialectelor şi a 

obiceiurilor săseşti făceau parte dintr-o acţiune largă de rezistenţă faţă de 

strădaniile de maghiarizare ale statului.
3
 Drept urmare, el a susţinut 

perfecţionarea învăţării limbii materne şi educaţia naţională în şcoală. 

Pe lângă aceste preocupări, profesorul a găsit timp să se implice în viaţa 

societăţii civile. El a acceptat alegerea în conducerile unor societăţi şi asociaţii 

săseşti, a preluat din 1892 redactarea publicaţiei „Korrespondenzblatt des 

Vereins für Siebenbürgische Landeskunde” [Foaia de Corespondenţă a 

Asociaţiei pentru Cunoaşterea Transilvaniei], pe care a condus-o până în 1926. 

Din domeniul cercetării sunt de consemnat din această etapă începuturile 

muncii sale la Siebenbürgisch-Sächsisches Wörterbuch [Dicţionarul graiurilor 

săseşti]
4
. 

În 1900, Schullerus a fost ales preot la Cincu, unde a rămas până în 

1907. Aici a aprofundat cunoaşterea vieţii poporului său, a tradiţiilor şi 

obiceiurilor sale, dar nu a încetat nici activitatea sa ştiinţifică; el a participat la 

congrese internaţionale din Halle şi din Viena. În 1907, el a fost ales paroh al 

oraşului Sibiu. În această calitate, el a acordat o mare atenţie învăţământului 

săsesc, inclusiv în anii războiului. În 29 octombrie 1918, A. Schullerus a fost 

ales preşedinte al Comitetului Central Săsesc, mai apoi al Consiliului Naţional 

Săsesc, funcţie pe care a deţinut-o până la moartea sa, în 1928. Acest Consiliu 

era forul suprem de conducere al saşilor. În perioada 1919-1926, Schullerus a 

fost ales şi în Senatul României. 

Cu toate aceste multiple activităţi, Schullerus a reuşit în anii postbelici să 

atingă culmile creaţiei sale ştiinţifice, deşi în 1922 este ales şi vicar al 

episcopului Bisericii Evanghelice C.A. din România. În anul 1923 a apărut la 

Sibiu lucrarea Luthers Sprache in Siebenbürgen. Forschungen zur 

siebenbürgischen Geistes- und Sprachgeschichte im Zeitalter der Reformation 

[Limba lui Luther în Transilvania. Cercetări asupra istoriei gândirii și limbii 

transilvănene în epoca Reformei]. Aşa cum s-a observat, autorul îmbina în 

acest studiu rezultatele cercetărilor sale asupra limbii germane cu activitatea sa 

                                                 
2
 Wolfgang H. Rehner, Das Bildungsstreben um das Jahr 1900, aufgezeigt an der 

Tätigkeit des jungen Kirchen- und Schulmannes Dr. Adolf Schullerus (I-II), în 

„Karpatenrundschau”, Braşov, XXXIII, nr. 48, 3 decembrie 2005, p. III, nr. 49, 10 

decembrie 2005, p. III.  
3
 Carl Göllner, op.cit., p. 21. 

4
 Ibidem, p. 29-30. 



Vasile Ciobanu                                                                                                                             233 

 

teologică.
5
 Tot acum, în 1924, şi-a văzut Schullerus încununate munca şi 

strădaniile perseverente de ani de zile, prin apariţia primului volum, A-C, din 

Siebenbürgisch-Sächsisches Wörterbuch [Dicţionarul graiurilor săseşti], la 

Berlin şi Leipzig. Volumul II, D-F, a apărut în 1926 şi a fost elaborat în 

colaborare cu Georg Keintzel şi Friedrich Hofstädter. Pentru cărturarul sas, 

Dicţionarul permitea o abordare interdisciplinară, întrucât acesta, după opinia 

lui, oferea „un tablou al vieţii poporului săsesc în oglinda limbii”.
6
  După unele 

opinii, „acest Dicţionar, socotit de lumea învăţaţilor drept cea mai bună 

realizare a lexicografiei dialectale germane, este o comoară pentru orice 

etnolog!”.
7
 Şi Ovidiu Papadima considera că „pentru Schullerus lingvistica şi 

etnografia făceau un singur tot”, iar o serie de fişe alcătuite pentru Dicţionar 

pot fi socotite adevărate micromonografii folclorice.
8
 

În anii ’20 din secolul trecut, Schullerus şi-a văzut răsplătită munca 

anterioară, deoarece acum i-au apărut şi lucrările fundamentale din domeniul 

etnografiei şi folclorului. În 1926 a ieşit de sub tipar, la Leipzig, 

Siebenbürgisch-sächsische Volkskunde im Umriß [Compendiu de etnografie 

săsească]. Aici erau concentrate şi sistematizate domeniile etnografiei după 

concepţia din epocă: gospodăria, economia casnică, portul, hrana, cultivarea 

pământului, limba şi literatura populară etc. După aprecierea lui G. A. Schuller, 

„totul era conceput astfel încât să arate legătura cu patria de origine, cu lumea 

înconjurătoare în care saşii trăiau de secole, dar şi pentru a demonstra că 

comunitatea saşilor constituie în toate trăsăturile vieţii sale un tot închegat”.
9
 

Ovidiu Papadima urmăreşte într-un studiu amplu geneza cărţii lui Schullerus şi 

îi prezintă conţinutul, subliniind interferenţele româno-săseşti în denumirea 

unor produse alimentare, stabilind corespondenţe, cum ar fi acelea dintre 

frăţiile săseşti şi cetele junilor români. El subliniază documentarea „la zi” a 

autorului, stabilind influenţele şi concluzionând că aceasta era „lucrarea 

fundamentală a lui Adolf Schullerus în domeniul principal al activităţii sale 

ştiinţifice”.
10

 

Un domeniu predilect pentru Schullerus a fost şi folclorul. Încă de la 

începuturile activităţii sale a fost atras de mitologie şi de literatura populară. În 

                                                 
5
 G. A. Schuller, Die wissenschaftliche Literatur der Siebenbürger Sachsen in den 

Jahren 1919-1928, mss. păstrat la Serviciul Judeţean Sibiu al Arhivelor Naţionale, 

Colecţia Brukenthal, U 1-7, nr. 34, f. 10. 
6
 Apud Rotraut Acker-Sutter, „Volkskunde – ein weites Feld”, în Epoche der 

Entscheidungen. Die Siebenbürger Sachsen im XX. Jahrhundert. Zweite verbesserte 

Auflage, coordonator Oskar Schuster, Böhlau Verlag, Köln, Wien, 1984, p. 218. 
7
 Ibidem. 

8
 Ovidiu Papadima, „Adolf Schullerus şi folclorul românesc”, în idem, Literatura 

populară românească. Din istoria şi poetica ei, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 

1968, p. 518. 
9
 G.A. Schuller, op. cit., f. 16. 

10
 O. Papadima, op. cit., p. 521-534. 
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1928, după moartea sa, a apărut la Helsinki, într-o colecţie bine cunoscută în 

epocă, „F.F. Communications”, lucrarea sa Verzeichnis der rumänischen 

Märchen und Märchenvarianten. Nach den System der Märchentypen Antti 

Aarnes zusammenngestellt [Catalog al basmelor româneşti şi al variantelor lor. 

Întocmit după sistemul tipologiei basmelor al lui Antti Aarne]. Lucrarea este 

„rodul unei munci uriaşe”
11

. Tipologia finlandezului A. Aarne apăruse în anul 

1911 şi avea drept criteriu tema fundamentală a basmului. Operaţia întreprinsă 

de Schullerus trebuie privită şi în contextul multiplelor lui ocupaţii. Cercetătorii 

din a doua jumătate a secolului XX apreciază efortul ştiinţific şi utilitatea lui, 

dar au uneori opinii critice faţă de unele încadrări. Printre ei George Călinescu, 

în Estetica basmului (1965) şi Ovidiu Bîrlea. Acesta din urmă nu socoteşte 

potrivită includerea unei anexe cu legende şi a alteia cu snoave.
12

 La rândul 

său, O. Papadima apreciază că Schullerus „a căutat să deschidă căi noi 

cercetării geografico-istorice”
13

 şi considerăm că aceasta este caracteristica 

veritabilei cercetări, aducerea de informaţii şi interpretări noi, dar mai ales 

propunerea unor metodologii noi şi a unor drumuri pe care să se poată progresa 

în domeniul dat. Or A. Schullerus a excelat în această direcţie. 

Acelaşi exeget relevă că „cea mai valoroasă şi interesantă operă a vieţii 

lui Schullerus” este Siebenbürgisches Märchenbuch [Cartea poveştilor din 

Transilvania], apărută în 1930, la Sibiu. Sunt subliniate calităţile lui Schullerus, 

de la cunoaşterea limbilor română şi maghiară, a folclorului celor două etnii 

transilvănene, până la mediul propice cercetării în care s-a format şi 

cunoştinţele teoretice cele mai avansate pe care le dobândise.
14

 În Introducerea 

cărţii, autorul întreprinde un studiu asupra basmului. Urmează 22 de basme, 

dintre care primele 9 au elemente comune basmului transilvan, celelalte fiind 

reprezentative pentru cele trei etnii. Cartea „încheie în chip fericit cariera 

ştiinţifică a lui Adolf Schullerus, dar şi aproape un secol de cercetări folclorice 

întreprinse de etnografii saşi din Transilvania, cu interesante deschideri de 

orizonturi spre poporul român şi creaţiile lui genuine”.
15

  

Personalitatea ştiinţifică a lui Adolf Schullerus a fost receptată pozitiv în 

opinia publică românească. La moartea sa, revista „Ideea europeană”, condusă 

de Constantin Rădulescu-Motru, aprecia favorabil interesul lui Schullerus 

pentru folclorul românesc încă dinainte de 1914. „Scrierile sale teologice şi 

culturale variate, – afirma redacţia – arată o vastă cultură, un vioi spirit 

enciclopedic, dublat de un om cinstit, de o înaltă moralitate. Şi totuşi, ca şi la 

Hasdeu, gloria lui constă într-o operă neterminată: redactarea Dicţionarului 

                                                 
11

 Ibidem, p. 468. 
12

 Ovidiu Bîrlea, Istoria folcloristicii româneşti, Bucureşti, Editura Enciclopedică 

Română, 1974, p. 468-469. 
13

 O. Papadima, op. cit., p. 549, 559. 
14

 Ibidem, p. 559-573. 
15

 Ibidem, p. 573. 
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săsesc, ajuns până acum la litera F. Care dicţionar, al Academiei Române sau al 

lui Schullerus, se va încheia mai curând? Fugit irreparabile tempus!”.
16

 Astăzi 

ştim că Dicţionarul graiurilor săseşti nu s-a încheiat, dar a ajuns la litera S şi 

este redactat, începând din anul 1956, în Institutul Academiei de la Sibiu. 

Locul lui Adolf Schullerus în istoria ştiinţei este astăzi cunoscut şi 

recunoscut. Contribuţia sa a fost reliefată într-o serie de studii şi articole 

aniversative, marea lor majoritate fiind menţionate în lexiconul personalităţilor 

germane din Transilvania.
17

 Numele său este prezent în mai multe dicţionare de 

specialitate, inclusiv al unora din România, care îl situează pe locul cuvenit, 

alături de ceilalţi pedagogi, lingvişti, etnologi, folclorişti, istorici din ţară.
18

 

Alături de autorii români menţionaţi, preocupaţi de opera lui Schullerus, 

amintim şi de traducerea recentă a lucrărilor sale de cel mai mare interes pentru 

etnografia şi folclorul românesc.
19

 Îmbucurător este şi faptul că activitatea lui 

Schullerus a atras şi atenţia unor tineri cercetători de astăzi.
20

 De menționat şi 

reeditarea lucrărilor sale fundamentale în Germania.
21

 

La 150 de ani de la naşterea cărturarului sas acesta poate fi cel mai 

frumos omagiu care îi poate fi adus: munca sa perseverentă de o viaţă, ca 

lingvist, etnolog, folclorist, istoric este utilizată, continuată, apreciată, 

cunoscută şi recunoscută. 

 

Vasile CIOBANU 
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Verlag, Köln, Weimar, Wien, 2012, p. 368-390.  
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 Vezi Iordan Datcu, Dicţionarul etnologilor români, vol. II, Bucureşti, Editura 

Saeculum I.O., 1998, pp. 202-203; idem, S. C. Stroescu, Dicţionarul folcloriştilor, 

Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1979, p. 390-391; Enciclopedia 

istoriografiei româneşti, coord. Ştefan Ştefănescu, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi 

Enciclopedică, 1978, p. 295; Ilie Moise, Sibiu – repere etnologice, Sibiu, FDGR, 2014, 

p. 102-103. 
19

 Tipologia basmelor româneşti şi a variantelor lor. Lucrare redactată conform 

sistemului tipologiei basmului întocmit de Antti Aarne. Traducere de Magda 

Petculescu. Prefaţă de I. Oprişan, Bucureşti, Saeculum I.O., 2006, 176 p.; Scurt tratat 

de etnografie a saşilor din Transilvania. Traducere: Bianca Bican, Bucureşti, Editura 

Meronia, 2003, 232 p. 
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Tiberiu Alexandru – arc peste timp 

(1914-1997) 
 

În lumea de astăzi, a vorbi despre Tiberiu 

Alexandru este o obligație morală pe care 

generațiile de etnomuzicologi (care au traversat o 

mare parte a secolului trecut) o au față de acest 

popor. Timpul modelează continuu viața socială, 

așternând de cele mai multe ori uitarea în diversele 

etape de evoluție umană. Fiecare națiune își are, 

însă, reprezentanții săi spirituali care reușesc să 

sintetizeze tot ce este mai reprezentativ în viața sa 

culturală sau științifică. Acești piloni ai 

manifestărilor intelectuale de excepție, de cele mai 

multe ori, sunt uitați (pe nedrept) de societatea din 

care fac parte deoarece, la nivel mondial, întreaga 

viață socială se află într-o continuă metamorfoză. 

Din fericire, „veșnicele primeniri sociale” lasă în urma lor ceva palpabil: 

cartea, sau în alte cazuri imaginea vizuală sau imaginea sonoră. De fapt, cartea 

este o ștafetă culturală, un liant între diversele generații care au preocupări și 

idealuri comune. Ea este principalul factor de remanență și de evoluție al unei 

comunități umane. Tiberiu Alexandru este acel „personaj” al vieții noastre 

culturale care a lăsat pentru posteritate astfel de eșantioane culturale 

reprezentative pentru poporul nostru. Cărțile sale au umplut un gol imens în 

cultura noastră națională. În majoritatea cazurilor, ele se ocupă cu descrierea 

științifică, sistematizarea și punerea în valoare a instrumentelor tradiționale 

românești. În acest sens putem spune că Tiberiu Alexandru poate fi socotit 

părintele organologiei românești. Foarte puțini cercetători muzicali români au 

reușit să abordeze în mod competent această disciplină. În majoritatea cazurilor 

tematica lucrărilor autohtone de organologie cuprinde doar unele aspecte 

punctuale legate de instrumentele folosite în practica muzical-folclorică 

românească. Organologia este o știință dificilă, aprofundarea ei presupunând 

cunoștințe serioase legate de: teoria muzicii, istoria muzicii, acustică muzicală 

și nu în ultimul rând ... detalii și aspecte legate de construcția instrumentelor. În 

cazul instrumentelor muzicale tradiționale aceste cunoștințe trebuiesc raportate 

la cultura orală, ceea ce implică în mod obligatoriu și o cunoaștere aprofundată 
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a spațiului etno-cultural în care instrumentele respective își au propria lor 

formă de manifestare. 

Tiberiu Alexandru a fost cercetătorul care, pe lângă marea sa pasiune 

legată de instrumentele muzicale tradiționale, avea o pregătire solidă în toate 

domeniile muzicale. Format în perioada interbelică a secolului al XX-lea, la 

școala iluștrilor profesori ai instituției muzical-universitare din București, 

Tiberiu Alexandru a reușit să pună bazele organologiei românești, raportând-o 

(conectând-o) la cercetarea universală. În acest sens, lucrarea sa Instrumentele 

Muzicale ale Poporului Român, tipărită în anul 1956 a rămas un abecedar 

organologic unic în literatura noastră muzical-științifică, o carte pe care fiecare 

cercetător muzical ar trebui să o parcurgă în mod amănunțit. Multe din 

instrumentele descrise în cadrul acestei lucrări au rămas deja o amintire a vieții 

noastre culturale. Și în acest caz, timpul a șters din memoria colectivă a 

societății românești o serie de aspecte de ordin cultural care au dispărut odată 

cu diminuarea vieții (și implicit a mentalităților) de tip rural. Cartea menționată 

rămâne însă un martor tăcut al acestor vremuri, o zestre spirituală a poporului 

nostru. În același context, lucrările muzicale scrise de același autor, între care 

se remarcă cele două volume de Folcloristică, Organologie Muzicologie, prin 

studiile de caz pe care le conțin, se constituie ca documente inestimabile ale 

vieții spirituale românești din secolul al XX-lea (specifice mediului sătesc). 

Tiberiu Alexandru a avut în cadrul preocupărilor sale și o valoroasă 

activitate muzical-didactică. Antologia de cântece tradiționale reprezentative 

pentru poporul român este una din cele mai reușite apariții discografice puse în 

valoare în secolul trecut de către Tiberiu Alexandru, în colaborare cu casa de 

discuri Electrecord. Ea sintetizează în mod strălucit cele mai importante 

secvențe muzicale din viața spirituală a culturii noastre orale din secolul al XX-

lea. De asemenea, în cadrul manifestărilor culturale de tip scenic, Tiberiu 

Alexandru a fost un mentor foarte activ, îndrumând cu multă competență și 

dăruire activitățile folclorice desfășurate în secolul trecut. 

O latură mai puțin cunoscută a activității cercetătorului Tiberiu 

Alexandru este cea legată de colaborările sale cu cercetătorii organologi 

consacrați pe plan internațional și cu diversele instituții culturale care abordau 

această tematică la nivel global. Datorită acestor colaborări, instrumentele 

tradiționale românești sunt cunoscute în cadrul unor lucrări științifice de prim 

rang apărute la nivel mondial. Astfel, instrumentele tradiționale românești sunt 

foarte bine reprezentate în toate edițiile prestigiosului dicționar muzical The 

New Growe Dictionary of Music and Musicians, lucrare de mari proporții, 

considerată a fi de referință pentru întreaga activitate cultural-muzicală, la nivel 

mondial. Nu întâmplător aceste rânduri au ca titlu „Tiberiu Alexandru – arc 

peste timp”. Prestația sa cultural-științifică a fost și va rămâne un exemplu 

pentru cercetătorii care studiază domeniul muzical. 

 

Ovidiu PAPANĂ 
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Centenar Corneliu Dragoman (1914-1999)  
 

L-am cunoscut pe Corneliu Dragoman în 

anii ’70, în primele zile după stabilirea la Sibiu. Pe 

1 august 1972 câţiva dintre inspectorii Comitetului 

Judeţean de Cultură aveau stabilită o întâlnire cu 

diriguitorii culturii răşinărene în vederea pregătirii 

Festivalului cultural-artistic „Cibinium”, ce urma 

să aibă loc la începutul lunii următoare. Proaspăt 

angajat al fostei Case de Creaţie a Judeţului Sibiu, 

i-am însoţit pe colegii mei la Răşinari unde am 

avut prilejul să cunosc câteva personalităţi de care 

aveam să mă ataşez pentru totdeauna: Gh. Cruciat 

– directorul de cămin, profesorul Iliuţ – dirijorul 

corului, Igor Dimitrescu şi Mircea Lac, profesori 

la clasele externe ale Şcolii Populare de Artă, Ana 

şi Ion Omotă – cunoscuţi creatori populari, dar şi pe Gh. Şoima şi C. 

Dragoman – invitaţi la acea întâlnire în ideea unei posibile reluări a 

spectacolelor cu Nunta ciobănească. 

Acesta a fost începutul... Au urmat întâlniri tot mai dese la Biblioteca 

ASTRA, unde lucra ca cercetător-bibliograf. Am aflat că s-a născut la Rășinari, 

în 4 septembrie 1914 și că este descendentul unui nobil polonez – Lubinschi, 

refugiat în secolul al XVIII-lea, în România.  

Licențiat în litere și filozofie la Universitatea din București, debutează în 

1948 când începe să publice sub pseudonimul Corneliu Dragoman. Succesul 

deosebit cu piesa Cantonul 88 – jucată în limbile română și maghiară de mai 

multe teatre din țară, îl determină să se angajeze, în 1956, secretar literar la 

Teatrul de Stat Sibiu. Toate ne-au apropiat într-atât încât în preajma anilor ’90 

ne întâlneam aproape săptămânal. Ştia totul despre o lume fascinantă de care eu 

abia auzisem: lumea interbelică. Pentru că el făcea parte din acea generaţie de 

intelectuali care s-au format în perioada dintre cele două războaie la Bucureşti, 

generaţie care a beneficiat de o educaţie solidă, de un mediu intelectual de 

excepţie. Şi încă un lucru extrem de important: a avut şansa rară de a trăi în 

apropierea unor personalităţi precum Octavian Goga, Emil Cioran, Mircea 

Vulcănescu sau Dimitrie Gusti. Primii doi i-au fost consăteni (Cioran era doar 

cu 3 ani mai vârstnic decât el), iar cu ultimii s-a întâlnit, ca membru al 
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echipelor regale studenţeşti, în cercetările monografice din Ţara Oltului şi Şanţ 

(Năsăud). 

Originea sa rurală, şansa de a fi consătean cu Goga şi Cioran, 

oportunităţile intelectuale oferite de şederea la Bucureşti, apropierea de 

personalităţi reprezentative ale Şcolii sociologice precum Mircea Vulcănescu şi 

Dimitrie Gusti au condus la conturarea unei personalităţi complexe preocupată 

deopotrivă de teatru, de arta spectacolului, de cercetarea etnologică, de creaţia 

artistică. 

Obsesia sa a fost aceea de a crea spectacole de teatru moderne, de 

actualitate – aşezate pe o temelie eminamente tradiţională. Credea realmente 

într-o revigorare a teatrului românesc pornind de la sensurile profunde ale 

culturii tradiţionale româneşti. O idee gustiană (nu şcoala monografică realiza 

cercetări sociologice pe material rural?!) transferată în domeniul creaţiei, în 

lumea artei. Aşa au apărut piesele Nunta ciobănească, Coboară turmele, 

Întâlnirea Măriilor, Butea junilor care i-au adus prestigiu şi satisfacţii 

deosebite. Laureată a concursului naţional din 1957, Nunta ciobănească s-a 

bucurat de mai multe montări, a fost filmată de Studioul Al. Sahia şi jucată atât 

de colective de amatori cât şi de teatre profesioniste. Să mai amintim că 

spectacolele după lucrările sale (şi îndeosebi Nunta ciobănească) au beneficiat 

de colaborarea unor prestigioşi oameni de cultură precum compozitorii Gh. 

Şoima şi Cornel Arion sau regizorul George Stoicescu de la Teatrul de stat – 

care au asigurat spectacolelor acel sincretism structural specific artei noastre 

populare la care Dragoman ţinea atât de mult. Cât de moderne, cât de actuale 

au fost sau sunt spectacolele de această factură, iată întrebări al căror răspuns îl 

lăsăm în seama criticilor şi istoricilor de teatru. 

O altă direcţie a activităţii lui C. Dragoman – aceea de cercetător al 

culturii tradiţionale, de folclorist preocupat de culegerea, salvarea şi 

tezaurizarea folclorului mărginean – s-a materializat în zeci de articole 

publicate în presa locală şi naţională, dar şi în volumele Legende şi povestiri 

săliştene (1999) şi Legende răşinărene (2001). Acestea i-au asigurat un loc 

bine conturat în istoria folcloristicii sibiene figurând la loc de cinste şi în 

volumul pe care l-am tipărit la Honterus – Sibiu: repere etnologice. 

Cred, însă, că marea iubire, marea sa dragoste – o dragoste devorantă cu 

care te naşti şi închizi ochii – a fost Răşinarii şi oamenii săi. El rămâne, de 

departe, Monograful, monograful ideal, monograful cu M mare care, dincolo de 

cele 3-4 cărţi publicate despre Răşinari, cunoştea totul despre satul în care s-a 

născut. Era expertul nr. 1 în probleme de istorie, civilizaţie, cultură, mentalitate 

răşinăreană. Doar el ar fi putut aduce „la zi” monografia lui Victor Păcală, 

numai el ar fi putut înzestra Răşinarii cu o monografie actuală, comparabilă cu 

aceea scrisă de Victor Păcală. O şansă pe care răşinărenii au ratat-o... Dar... 

cine ştie?! Oricum răşinărenii au o imensă obligaţie morală faţă de Corneliu 

Dragoman – aceea de a-i tipări întreaga operă, de a-l aşeza între marile 

personalităţi ridicate din Răşinari şi care au făcut enorm pentru satul lor. 
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Pentru mine, Corneliu Dragoman rămâne intelectualul cu I mare, 

intelectualul bine informat care mi-a asigurat, în anii ’70, o legătură directă – 

dacă vreţi – cu lumea interbelică, despre care ştiam atât de puţine lucruri, omul 

la care alergam ori de câte ori mă împotmoleam în redactarea unei lucrări, în 

stare să-mi răspundă la orice întrebare, să-mi desluşească orice lucru pe care 

nu-l înţelegeam. Şi-o făcea cu generozitate şi cu o plăcere deosebite. 

M-am bucurat de încrederea şi prietenia sa pe care o consider o favoare 

pe care soarta mi-a hărăzit-o, iar întâlnirea cu Corneliu Dragoman rămâne, 

pentru mine, una fundamentală care mi-a înlesnit accesul la o lume 

completamente necunoscută generaţiei mele. 

El rămâne una dintre cele mai luminoase figuri cu care destinul meu s-a 

intersectat, cu un rol esenţial în evoluţia mea ca om şi cercetător. 

 

Ilie MOISE 
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Marianne Mesnil – o jumătate de secol de cercetări despre România 

sau despre principiul pârleazului 
 

Am un cult pentru „pârleaz”! 

Și, inevitabil, pentru „gard”. 

Împreună constituie cea mai 

simplă și plastică metaforă a 

socialului.  

Căci viața socială înseamnă 

clasificare, categorizare, prin 

care se instituie „garduri” 

între obiecte, evenimente și, 

nu în ultimul rând, între 

oameni, așezându-le pe toate 

la locul lor, adică ordonându-

le după chipul și asemănarea 

culturii care își construiește, 

pentru a exista, astfel de repere categoriale. Pe de altă parte, viața socială este și 

trecere, schimbare, comunicare trans-categorială.  

Aici intervine „principiul pârleazului”, un gard cu trecerea în el, o 

delimitare care de-limitează: viața însăși este existență întru limită, totdeauna 

atrasă însă de dincolo și astfel transgresând-o. 

Trans-danubiană prin formare și vocație, Marianne Mesnil întruchipează 

astfel pentru mine acest „principiu al pârleazului” sau, cum ar veni în franceză, 

du bon usage du pârleaz... Această perspectivă obsesivă a împiedicat-o să 

rămână prizoniera mascaților din Maramureș, unde și-a început cercetările 

doctorale în urmă cu cinci decenii și au determinat-o să deschidă „specificul 

local” spațiului comparativ european. Apoi, împreună cu Assia Popova, a 

purtat-o ani la rând de pe un mal pe altul al Dunării. Pe urmele țăstului oltenesc 

a cunoscut complementul său bulgăresc, întregind astfel o viziune cosmogonică 

surprinzătoare, rămasă o parte fără întreg pe fiecare mal al Dunării. În zborul 

nevăstuicii, această micuță nevastă balcanică și ea, a urmărit sisteme de rudenie 

într-o manieră structuralistă care l-ar fi încântat pe Luc de Heusch, mentorul 

său inițial. Pe de altă parte, pe urmele ibricului sau a cafelei, a revăzut ideea 

căzută în desuetudine a „ariilor culturale”, purtătoare încă de habitus specific în 

ciuda tuturor eforturilor de deconstrucție. Și nu în ultimul rând, a criticat 

Marianne Mesnil și Mihai Pop (anii '70) 
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vehement frontierele fără pârleaz ale lui Huntigton și a luat poziție militantă în 

toată chestiunea Kosovo-ului. 

Balcanii fără frontiere i-au servit apoi drept oglindă de înțelegere și 

explicare a unor construcții europene structurale mult mai largi. Studiul din 

Martor despre București sau corpul regăsit, de pildă, dezvoltat apoi într-un 

număr recent din Civilisations, este exemplar în acest sens. Concluzia sa este 

că, prețul pe care l-a avut de plătit civilizația pentru a învinge nu a fost nici mai 

mult nici mai puțin decât corpul. Procesul de civilizare descris de Norbert 

Elias, rafinând și împingând tot mai departe controlul corpului, a sfârșit prin a 

produce acel malaise dans la civilisation despre care vorbește Freud și care a 

înstrăinat europeanul de propriul său corp. Ne-civilizat (sau doar relativ și 

recent civilizat), balcanicul nu este chiar „orientalul” senzual și lasciv, ci un 

„eu incomplet” al Occidentului, după cum sugerează Maria Todorova, 

„incomplet” tocmai deoarece este un european marginal care nu și-a isprăvit 

civilizarea. Dar tocmai de aceea Ulysse de Marsillac, călător în București, 

resimte un indicibil „sentiment de libertate” în „micul Paris” al secolului XIX. 

Este fascinația „corpului regăsit”, jubilația fructului interzis, plăcerea vinovată 

a des-frânării. Pletora fantasmelor despre Balcani și balcanism se reașează 

astfel într-un câmp semantic comprehensiv, ordonat de axa simbolică Occident-

Orient, în care fiecare vecin mai spre Răsărit este „balcanicul” altuia. Si poate 

replica oricând: balcanique toi-mệme! 

O punte, un „pârleaz” a fost și dubletul instituțional al Centrului de 

Studii Balcanice de la ULB și Societatea Europeniștilor, ambele inițiate și 

păstorite de Marianne Mesnil și menite să se sprijine reciproc. Terenurile 

încrucișate (terrains croisés) organizate sub patronajul Société des 

Européanistes s-au desfășurat ani la rândul mai ales în țările balcanice „de 

suflet” ale lui Marianne, România și Bulgaria, dar pentru a permite 

occidentalilor și balcanicilor să-și „încrucișeze” privirile și astfel să se deschidă 

unii spre alții. Toate acestea au avut însă și un preț: specialiștii balcanici, în 

speță români sau bulgari, în-grădiți în cultul specificului național, au resimțit 

această deschidere ca pe o trădare și au tolerat-o cu greu pe Marianne Mesnil; 

iar uneori conflictele au luat proporții polemice publice. La rândul lor, 

occidentalii (în speță belgienii) s-au debarasat de serviciile etnoloagei 

balcaniste deîndată ce interesul geo-politic i-a chemat pe alte țărmuri de soare 

pline. În prezent, Marianne Mesnil s-a refugiat în spatele gardului casei sale de 

la țară... Este, poate, retragerea discretă a ultimei generații de intelectuali ai 

unei lumi apuse, așezate în filiația Iluminismului, încrezătoare în Rațiune și în 

destinul Europei. Și este trist, căci taman acum, când punțile peste națiunile și 

regiunile Europei încep să se șubrezească și nebănuite ziduri să se înalțe la tot 

pasul, am fi avut mai multă nevoie de astfel de oameni care stăpânesc arta 

pârleazului... Europenismul lui MM. 

 

Vintilă MIHĂILESCU 
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Gheorghe Deaconu – folclorist de factură haretiană, 

discipol şi exeget al Profesorului Mihai Pop, 

cercetător şi editor valoros 
 

Pe colegul şi prietenul Gheorghe 

Deaconu, îl defineam, în 1999, în 

postfaţa unui volum dialogic ce i s-a 

dedicat (de către scriitorul Ion Soare), 

Gheorghe Deaconu-vocaţie şi devenire, 

ca pe „un intelectual haretian”, 

străduindu-mă să-i fac, dintr-o bogată 

experienţă de „împreună-lucrare”, un 

portret, fără voia mea, parţial, alcătuit 

din secvenţe sugestive şi pe alocuri, 

literar. Spicuiesc aici, într-o altă ordine, 

câteva fragmente în sensul definiţiei: 

 …trăind „de mic” şi 

reîntorcându-se în „miezul” vieţii 

săteşti, al datinilor şi creaţiilor 

poporului, Gheorghe Deaconu a conştientizat (mai mult decât alţii) că trebuie 

să se afle mereu într-o «misiune» (haretiană, dacă-i pot spune astfel) şi a dat 

actelor sale putere de semnificaţie majoră; 

 Am profunda convingere că, dacă n-ar fi fost să fie director, diriguitor 

cultural, dacă ar fi fost să rămână profesor în sat, Gheorghe Deaconu ar fi 

reeditat – cu nobleţe şi tenacitate ideală – modelul lui Gheorghe Bobei şi al 

atâtor altor intelectuali, chiar contemporani, ca Vartolomei Todeci, care s-au 

identificat în gând şi faptă cu păstrătorii tradiţiilor satului, fiind mai înţelepţi 

şi mai fericiţi decât oricare alţii! A fost să fie, însă, director într-o instituţie 

profilată spre acest sens, iar noi, toţi cei care am lucrat cu el, i-am preţuit fără 

rezerve patetismul, spiritual curat şi idealist, dar şi capacitatea organizatorică 

ieşită din comun, aşa încă ne-a fost şi ne este oricând „directorul”. A văzut 

întotdeauna sensul major şi ne-a chemat către el!; 

 Ca şi alţi intelectuali oneşti, Gheorghe Deaconu a înţeles de timpuriu 

că pot să nu fie promotori asidui ai comandamentelor vremii şi că, potrivit 

aforismului după care «în orice rău este şi un bine», trebuie să-şi orânduiască 
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fapta astfel încât, în pofida compromisurilor inerente, să o facă sămânţă bună, 

cu rod sigur, durabil. El s-a dedicat resuscitării datinilor locului şi recuperării 

valorilor folclorice intrate în „eclipsă” (colinde, balade ş.a.); s-a dedicat 

promovării autenticităţii în creaţia folclorică şi de artă populară, stimulării 

individualităţilor creatoare şi etalării lor; s-a dedicat aducerii în actualitate a 

tradiţiei culturale cărturăreşti şi artistice din Vâlcea şi stimulării unor replici 

valorice din partea noilor generaţii de creatori de artă vâlceni; 

 Gheorghe Deaconu este intelectualul de factură haretiană, convins că 

în „mecanica socială” are un loc şi un rol propriu, organic şi, de aceea, s-a 

dăruit faptei constructive pentru ridicarea alor săi, a neamului; este 

intelectualul haretian confirmat în «misiunea» sa de către Şcoala Sociologică 

de la Bucureşti (eminentă, în perioada interbelică, pe plan internaţional!), care 

nu cerceta faptele în mod izolat, ci în corelaţiile lor sociale şi promova 

acţiunea pentru cunoaşterea, conservarea şi valorificarea tezaurului popular 

de gândire şi simţire umană în vitalitatea lui curentă; este intelectualul care, 

cu această formaţie (dobândită prin studiu şi meditaţie), cu aceste resorturi de 

gândire şi acţiune, nu s-a lăsat copleşit de comandamentele politico-ideologice 

ale epocii totalitare în care i-a fost dat să activeze, ci s-a străduit să le reziste, 

făcând loc faptelor ce se subsumau sensului existenţei întru care se formase; 

 Pentru conturarea acestei personalităţi, trebuie subliniată o calitate 

inalienabilă: Gheorghe Deaconu este un specialist recunoscut în folclor şi 

etnografie, pregătit la şcoala modernă a profesorului Mihai Pop, şcoală 

deschisă împletirii dialectice a tradiţiei cu modernitatea, a teoriei cu praxisul; 

este cercetătorul neobosit al folclorului „viu”, al obiceiurilor şi datinilor în 

actualitate, al mentalităţilor în devenire perpetuă, al structurilor ceremoniale 

şi artistice care se configurează în prezent pentru a se reorganiza necontenit 

sub impulsul tendinţelor şi factorilor interni şi externi. Această calitate a lui 

Gheorghe Deaconu trebuie de două ori subliniată: atât pentru realizările 

individuale (…), cât şi pentru realizările instituţiei pe care o conduce… 

Este de menţionat că, în cartea evocată, confesiunile lui Gheorghe 

Deaconu dobândesc calitatea de „martor” din partea unui performer în 

domeniul culturii populare şi al acţiunilor culturale din Vâlcea de dinainte şi de 

după ’89 şi o aceeaşi calitate o posedă şi utilul documentar bio-bibliografic care 

le probează şi susţine, integrându-le, cu partea lor de exemplaritate, într-o 

semnificaţie mai largă. 

Trecând la alt palier al rândurilor de faţă, remarcăm caracterul emulativ 

de excepţie al relaţiei lui Gheorghe Deaconu cu profesorul (nostru) Mihai Pop, 

creativitatea sa ca discipol şi exeget al Profesorului. Pot afirma, în deplină 

cunoştinţă de cauză, că atât de mult s-a identificat Gheorghe Deaconu (şi 

„echipa” sa) cu spiritul profesorului Mihai Pop, lucid, luminos, activ, 

întemeietor şi generos, venind în întâmpinarea iniţiativelor locale şi 

consacrându-le prin sprijinul său (Vâlcea ocupând, în acest plan, un recunoscut 

loc de frunte în ţară), încât emulaţia efervescentă (şi, desigur, jertfelnică) în 
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care a lucrat nu i-a îngăduit timpul material şi relaxarea psihică pentru minima 

distanţare necesară meditaţiei şi creativităţii ştiinţifice proprii în raport cu opera 

Profesorului, ca şi cu sine însuşi. 

Acest deziderat se împlineşte de câtva timp prin mai multe modalităţi 

corelative. Întâi, în legătură cu opera şi memoria Profesorului, iniţierea seriei 

de colocvii şi volume sub genericul Şcoala Mihai Pop. În primul volum, din 

1997, îngrijit de Gheorghe Deaconu şi subsemnatul, semnau: Dumitru Pop, 

Nicolae Constantinescu, Al. Dobre, Vasile Latiş, Gaţian Jucan şi cercetători 

vâlceni. Salutată de la început cu preţuire (în „Adevărul” din 20.11.1997), 

sintagma lansată în titlu dovedea, în spiritul Profesorului, lipsa de complexe a 

Provinciei faţă de Centru, şi reprezenta o opţiune care, treptat, s-a consacrat în 

etnologia românească de azi, îndeosebi prin confirmarea de către succesorul la 

catedră al Profesorului, dl. Nicolae Constantinescu, respectiv, în texte din 2003, 

când a configurat generaţiile Şcolii Mihai Pop, şi din 2007, când a reliefat o 

seamă de trăsături ale concepţiei Profesorului Pop, răsfrânte în „Şcoala 

folcloristică Mihai Pop”, cum  a denumit-o Domnia Sa. Ca atare, în anul 2007, 

îngrijit de subsemnatul, a apărut al doilea volum Şcoala Mihai Pop, în care au 

semnat Nicolae Constantinescu, Paul Miclău, Georgeta Stoica, Sabina Ispas, 

Al. Dobre şi alţi autori, între care şi vâlcenii. 

Într-un al doilea rând, odată cu preluarea unui fond de carte şi publicaţii 

din biblioteca profesorului Mihai Pop şi constituirea cu acesta, la Biblioteca 

Judeţeană „Antim Ivireanul” din Vâlcea, a Bibliotecii de etnologie „Mihai 

Pop” (bibliotecă anual completată cu lucrări de la Salonul Naţional al Cărţii de 

Etnologie „Mihai Pop”), Gheorghe Deaconu a iniţiat, cu profesionalism, seria 

de cataloage ale Fondului de carte „Mihai Pop”, începând cu cartea în limbi 

străine (în 2008) şi continuând cu aceea în limba română (în curs de apariţie); 

se află în „şantier” şi catalogul de publicaţii periodice. 

După ce, în câteva reviste şi în volume colective, publicase studii şi 

articole despre Profesorul Mihai Pop, anii 2007 şi 2008 i-au prilejuit lui 

Gheorghe Deaconu cristalizarea unui proiect personal de excepţie, unic până 

acum la noi în ţară: o trilogie de studii sub genericul Mihai Pop – discursul 

despre folclor, cuprinzând Conceptul (vol. I, 2007), Metoda (vol. II, 2008) şi 

Ştiinţa (vol. III – în curs de editare) – tot atâtea aspecte de resort conceptual 

care, numai din raţiuni metodologice sunt disociate, ele funcţionând mereu în 

corelaţie.  

Despre acest proiect, într-o prezentare introductivă, Gheorghe Deaconu 

scria: … a reconstitui modul de structurare şi funcţionare a gândirii sale [a 

Profesorului Mihai Pop – n.n.] este o aventură intelectuală, căci presupune o 

incursiune în evoluţia teoriei, metodei şi practicii cercetării socio-umane pe 

parcursul secolului XX, evoluţie care oferă imaginea unui fascinant spectacol 

al ideilor despre spiritul uman, despre omul social şi cultural. Mihai Pop a fost 

nu doar un martor al acestui spectacol, ci un actor, chiar un protagonist. (v. în 

„Forum V”, Rm. Vâlcea, nr. 3-4, trim. III-IV/2007, p.1). 
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Mutatis mutandis, în acest „fascinant spectacol al ideilor” s-a încumetat a 

intra Gheorghe Deaconu, reconstituind toate treptele formaţiei intelectuale a 

Profesorului Mihai Pop, disociate în relaţia cu mari şcoli de cultură din secolul 

al XX-lea, cu mari personalităţi străine şi româneşti, cu a căror fiinţă şi operă a 

avut şansa să se întâlnească fructuos, dobândind orizont ştiinţific, concepte şi 

concepţii, strategii şi metode de acţiune, rigoare şi echilibru; niciodată, însă, 

Profesorul Pop, om al pământului şi cerului natal românesc, n-a uitat „lecţia” 

de acasă, a tradiţiei ancestrale şi a realităţii la zi, structurile acestora şi dinamica 

lor, performerii lor, oameni vii, din neam, ce l-au ajutat să fie mereu în adevăr, 

ca să-l înveţe şi altora de aici şi din afară, câştigând prestigiu pentru ţara lui. 

Neavând, în paginile de faţă, cadrul unei analize de specialitate, ne 

limităm la a releva dintru început aplicaţia deosebită a lui Gheorghe Deaconu 

pentru conceptualizare şi, în consecinţă, pentru limbajul teoretic – ceea ce îi 

asigură un discurs intelectual autentic, bine susţinut şi elevat. Exemplificăm cu 

încă un citat legat de propriul său demers: A reconstitui gândirea lui Mihai Pop 

înseamnă a parcurge traseul epistemologic al etnologiei, de la „gândirea 

sălbatică”, gândirea originară, naturală, bazată pe „logica sensibilului, a 

concretului” (Cl. Lévi-Strauss), proprie culturii populare, la logica savantă, 

elaborată, a cercetării ştiinţifice, întemeiată pe o logică a conceptului, a 

explicita „inconştientul colectiv”, a analiza procesul de gramaticalizare a 

gândirii populare, proces, pe care Mihai Pop îl consideră revelator pentru 

devenirea tradiţiei. (vol. I, p. 40-41) Şi, pentru că ştiinţa presupune ipoteze şi 

demonstraţia lor, consemnăm în continuare, onestă şi elegantă, formula opţiunii 

cercetătorului Gheorghe Deaconu: Se poate afirma, pătrunzând logica 

etnologului [Mihai Pop], că gândirea lui ştiinţifică este o echivalenţă 

gramaticalizată a gândirii populare. Formulez această ipoteză, conştient fiind 

de ambiguitatea sensului: este aceasta rezultatul travaliului sistematic al 

etnologului de a-şi apropia o cunoaştere cât mai aprofundată a obiectului de 

studiu, sau etnologul însuşi este creaţia obiectului, adică „opera” spiritului 

modelator al culturii populare? Altfel spus: este vorba despre o simplă 

analogie sau despre o omologie structurală? (vol. I, p. 41).  

De la acest nivel expresiv, care-l proiectează ca pe unul dintre cei mai 

dotaţi protagonişti ai demersului teoretic, din „şcoala Mihai Pop”, Gheorghe 

Deaconu „coboară” mai greu pentru novici, dar o face ordonat şi, uneori, 

aproape didactic, încât, dacă este lecturat cu consecvenţă, dovedeşte la tot pasul 

„buna rânduială” şi limpezime. Impresionează, într-adevăr, din „mantaua” 

Profesorului, dar şi din dotaţia exegetului, gândirea sistemică  aplicată la 

proces/devenire, puterea de analiză şi aceea de sinteză, la fel de consistente 

fiecare, coerenţa interpretării, ca şi a dicţiunii, ştacheta intelectuală constantă, 

claritatea ideilor şi eleganţa frazei; acestea se menţin în discurs chiar şi când un 

„ce” diegetic este implicat: aspecte confesive (la persoana I), în dorinţa de 

inter-comunicare cu cititorul, atras astfel către „aventura” ideatică, bucuria 

descoperirilor, fervoarea trăirii ideilor – ceea ce, barthian vorbind, putem spune 
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că avem de a face, în cele două cărţi, cu un „discurs îndrăgostit” de… obiectul 

investigaţiei! 

Nu exemplificăm îndeaproape, întrucât rostul textului de faţă nu este 

acela de a-l prezenta pe Profesorul Mihai Pop în viziunea lui Gheorghe 

Deaconu, ci vizează personalitatea şi realizările colegului şi prietenului ajuns şi 

el (neînchipuit de repede!) la vârsta septuagenară; iar dacă paginile sunt multe, 

este pentru că şi realizările sunt multe. Amintesc, succint, pe acelea 

semnificative din planul editorial: iniţierea, în 1970, a seriei Folclor din Ţara 

Loviştei, prin antologia de cântece, legende şi studii, realizate prin cercetarea 

efectuată de un colectiv de la Institutul de Etnografie şi Folclor şi de la 

Universitatea din Bucureşti, sub conducerea prof. univ. dr. doc. Mihai Pop; din 

această serie, au mai apărut, până în 1989, prin grija lui Gheorghe Deaconu 

încă două culegeri; iniţierea, documentarea etnografică, co-redactarea şi 

tipărirea monografiei-album Arta populară din Vâlcea (1972), cu concursul 

specialiştilor Paul Petrescu, Elena Secoşan, Georgeta Stoica, Ion Vlăduţiu şi al 

cercetătorilor vâlceni. În acest volum, textul semnat de Gheorghe Deaconu, 

referitor la aportul Centrului Judeţean de Îndrumare a Creaţiei Populare şi a 

Mişcării Artistice de Masă conţine nu doar un bilanţ, cât mai ales un program 

de acţiune urmat cu tenacitate de către lucrătorii instituţiei până în ’89; teza de 

doctorat, susţinută în 1984, cu tema Evoluţia folclorului în satul contemporan. 

Dinamica obiceiurilor, având drept conducător ştiinţific pe Profesorul Mihai 

Pop. Am definit atunci această teză (rămasă în mss.) drept „un preţios îndrumar 

pentru folclorişti”, fiindcă, dincolo de poncifele epocii, răzbătea spiritul 

ştiinţific în gândire şi aplicaţie, buna credinţă întru continuitatea culturii 

populare, experienţa în cunoaşterea devenirii şi păstrarea autenticităţii sale; 

Patrimoniul documentar al culturii tradiţionale în Vâlcea, 1968-2008, lucrare 

în două volume: vol. I (2008), vol. II (2010), însoţită de Catalogul subiectelor 

etnoculturale (2010), cuprinzând indicele tematic şi de autori corespunzător. 

Cele două volume dau seamă de cei 40 de ani de activitate a instituţiei (cu 

denumirea de azi, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Vâlcea) pe care Gheorghe Deaconu a condus-o mai bine de trei 

decenii, implicând o strategie etnoculturală şi o metodologie de acţiune 

riguroase, realizate în mod tenace şi cu foarte bune rezultate. Se evidenţiază un 

travaliu ieşit din comun al autorului, pentru documentarea şi arhivarea 

informaţiilor, clasarea materialului, organizarea lui tematică, iar, în interiorul 

acesteia, prezentarea (analitică) a informaţiei în ordine cronologică, an de an. 

Unică în spaţiul editorial românesc relativ la demersul instituţional de profil, 

lucrarea, realizată la editura „Patrimoniu” din Rm. Vâlcea, are şi calitatea de 

„martor” şi cronică a unei perioade semnificative din istoria recentă a devenirii 

culturii tradiţionale româneşti; Cultura tradiţională din Vâlcea, 1968-2013. O 

istorie concentrată şi ilustrată (Rm. Vâlcea, Ed. „Patrimoniu”, 2013), realizată 

în colaborare cu Elena Stoica, succesoarea de azi la conducerea aceleiaşi 

instituţii menţionate mai sus. Având un conţinut informaţional bogat, asociat cu 
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ilustraţii, lucrarea este o cronică a celor mai însemnate şi semnificative realizări 

ale vieţii cultural-artistice vâlcene, atât în domeniul folclorului şi artei 

populare, cât şi în domeniul creaţiei şi interpretării artistice originale din 

perioada respectivă; Sărbătoarea „Alegerea de june” – ritual şi spectacol (în 

colaborare cu Gheorghe Tomescu, profesor în comuna Muereasca, unde s-a 

păstrat obiceiul respectiv), lucrare de etnologie aplicată, tipărită în 2010. 

La acestea se adaugă peste 30 de studii şi articole de profil etnologic, 

publicate în Revista de Etnografie şi Folclor, în Studii şi Comunicări de 

Etnologie (Sibiu), în seria Sinteze a Centrului Naţional al Creaţiei Populare, în 

Cerc, revista Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti, în Caietele 

ASER, în revista Studii vâlcene, în diferite volume colective, ca şi în 

Enciclopedia judeţului Vâlcea – lucrări care-şi aşteaptă adunarea în volume 

personale. 

Ieşind, din anul 2005, în orizontul pensiei (pe care i-l dorim cât mai 

extins!), Gheorghe Deaconu a înfiinţat Ateneul „Meşterul Manole”, iar, în 

cadrul acestuia, editura Fântâna lui Manole, una din puţinele edituri cu 

program, cu serii tematice susţinute an de an. Între cărţile de profil etnologic 

editate, amintim, pe lângă cele două dedicate profesorului Mihai Pop, pe acelea 

despre Teodor Bălăşel, Gh. N. Dumitrescu-Bistriţa (şi folcloriştii vâlceni), 

Constantin Catrina, Nicolae Constantinescu, Ion Ghinoiu, şi cel mai recent, 

Vartolomei Todeci (exemplară monografie de folclorist!). 

Departe de a fi epuizat prezentarea valenţelor personalităţii şi a 

realizărilor etnoculturale prin care Gheorghe Deaconu şi-a câştigat un loc 

aparte în rândul haretienilor contemporani, îi urăm, la pragul septenar, mulţi ani 

de sănătate şi noi împliniri, spre a împărtăşi generaţiilor ce vin bogata 

experienţă personală a „ştiinţei în acţiune” (deviza Şcolii Sociologice de la 

Bucureşti, asumată), idealurile şi faptele de bună credinţă, râvna şi hărnicia 

(jertfelnică) întru cinstire prin fapte a tradiţiilor româneşti, a strămoşilor şi a 

urmaşilor din neam. 

Totuşi, acum când a trecut pragul celor șapte decenii de viață (s-a născut 

la 22 august 1944) cred că n-aş putea încheia mai plăcut paginile de faţă decât 

reluând o secvenţă din textul meu din 1999, anume: Pornind de la «arhetipul» 

tatălui său, care, rostind oraţia de nuntă, povestea fascina(n)t mulţimii despre 

«tânărul nostru împărat» şi aleasa lui, îl văd pe Gheorghe Deaconu, în alt 

plan, reuşind an de an ca, din «pridvorul vâlcean», să arate lumii celor de azi 

şi celor de mâine, comorile de viaţă, de spiritualitate şi artă realizate de „ai 

locului” său, exponenţi ai neamului supravieţuind – şi prin datini, basme, 

doine, proverbe sau joc – „gâtuielilor” din partea istoriei… Ca Nicolae 

Boierescu călare în faţa alaiului de nuntă, directorul Gheorghe Deaconu are 

nu numai patima faptei, ci şi patima rostirii ei … 

 

Ioan St. LAZĂR 
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Maria Bozan 60 
 

Toamna aceasta, plină de soare şi roade, a 

adus cu sine şi o aniversare – aceea a colegei 

noastre Maria Bozan – director fondator (alături 

de Corneliu Bucur) al Muzeului de Etnografie 

Universală „Franz Binder” – Sibiu, eminent 

cercetător al Complexului Muzeal naţional 

„Astra” şi asiduu colaborator al anuarului „Studii 

şi comunicări de etnologie”. 

S-a născut la Sibiu, în 27 nov. 1954 unde a 

urmat, în perioada 1967-1974, Liceul de Muzică 

şi Arte Plastice. A absolvit Facultatea de Limbi 

Străine a Universităţii din Bucureşti, specializarea 

franceză-japoneză finalizându-şi studiile cu o 

lucrare despre La «mise en abîme» dans la nouvelle écriture (îndrumător: Irina 

Mavrodin) care-i va aduce diploma de merit şi recomandarea pentru 

învăţământul superior. După absolvirea facultăţii va funcţiona, însă, vreme de 

un deceniu – profesor de limbă franceză la Topliţa (Harghita) şi Bazna (Sibiu), 

apoi traducător şi bibliotecar la Institutul de Montanologie Cristian – Sibiu. 

Din 1990 până în prezent va lucra – vreme de aproape un sfert de secol – 

la Complexul Naţional Muzeal „Astra” Sibiu parcurgând toate etapele 

ştiinţifice şi administrative începând cu aceea de muzeograf, apoi cercetător şi 

continuând cu funcţia de şef de secţie şi coordonator al activităţii Muzeului de 

Etnografie Universală „Franz Binder” – începând din 1993. 

După câteva stagii de specializare în ţară (Bucureşti, Oradea) şi 

străinătate (Franţa, Ungaria şi China) va obţine statutul de expert al 

Ministerului culturii în etnografie africană – unul dintre puţinele titluri de acest 

gen, existente actualmente în România. Secretar al Consiliului Ştiinţific al 

Complexului Naţional Muzeal „Astra” (2004-2006) şi cadru didactic asociat la 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, specializarea sociologie-etnologie, 

unde predă, în anii 1999-2001 şi în 2003 cursuri şi seminarii de etnologie 

universală, Maria Bozan face parte, de mulţi ani, din colegiul de redacţie al 

anuarului „Cibinium” şi din colectivul de evaluatori ai periodicului Academiei 

Române „Studii şi comunicări de etnologie”. Contribuţia sa la edificarea 

Muzeului de Etnografie Universală „Franz Binder” a fost însă capitală şi 
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hotărâtoare. Ei îi aparţine realizarea concepţiei ştiinţifice şi coordonarea 

lucrărilor de organizare a expoziţiei permanente/ de bază/ a Muzeului – Din 

cultura şi arta popoarelor lumii. Deschisă la 18 mai 1993, cu sprijinul colegilor 

Adina Vărgatu, Eduard Stan şi Marian Pleşa, expoziţia marchează inaugurarea 

oficială a acestei instituţii unice în spaţiul românesc „al cărui iniţiator şi 

coordonator de proiect a fost dr. Corneliu Bucur – cel care a şi structurat cele 

două orientări principale ale activităţii departamentului, sub titlurile: „Din 

cultura şi arta popoarelor lumii şi, respectiv Din creaţia artizanală a 

popoarelor lumii” – subliniază, întotdeauna, cu onestitate, Maria Bozan. Va 

participa – de-a lungul celor două decenii care s-au scurs de la deschiderea 

Muzeului de Etnografie Universală „Franz Binder” – în calitate de coordonator 

de proiect, muzeograf responsabil/ curator de expoziţie, co-organizator sau 

colaborator, la realizarea a peste 70 de expoziţii temporare, montate la Sibiu 

sau itinerate în ţară. Şi va rămâne coordonatorul incontestabil al tuturor 

activităţilor Muzeului, fie cu prilejul participării la manifestările dedicate 

„Nopţii Europene a Muzeelor”, fie cu ocazia organizării unor expoziţii 

temporare. 

Cealaltă dimensiune a activităţii ştiinţifice a Mariei Bozan – cercetarea 

etnomuzeologică şi antropologică de valorificare a patrimoniului şi de teren 

este concretizată în participarea la proiecte transfrontaliere (Proiectul româno-

italian de cercetare a colecţiei africane donate de Franz Binder; îndrumare 

ştiinţifică: prof. univ. dr. Enrico Castelli – Universitatea din Perugia) unde a 

asigurat coordonarea proiectului din partea română, sau coordonarea ştiinţifică 

pentru realizarea bazei de date on-line Colecţii din Muzeul de Etnografie 

Universală „Franz Binder” unde participă cu o serie de contribuţii 

fundamentale. În prelungirea aceloraşi preocupări de punere în valoare a unor 

contribuţii ştiinţifice româneşti de primă mărime trebuie amintit proiectul 

Personalităţi române afirmate în plan mondial în secolul al XIX-lea. Hilarie 

(Bucur) Mitrea din Răşinarii Sibiului, medic, naturalist şi etnograf 2009-2010 

care a alăturat instituţii de patrimoniu din Sibiu, Bucureşti, Cluj, Târgu-Mureş, 

ambasade, specialişti ai domeniului, colecţionari, foruri locale etc. Proiectul în 

sine a inclus o expoziţie (itinerată, după prezentarea la Sibiu, la Muzeul Militar 

din Bucureşti şi Biblioteca Academiei Cluj-Napoca), o masă rotundă cu 

susţinere de comunicări ştiinţifice, editarea unei cărţi precum şi a unui pliant de 

promovare. 

Dincolo de marile proiecte ale muzeului, activitatea de cercetare a Mariei 

Bozan s-a finalizat prin publicarea a peste 100 de lucrări ştiinţifice care vizează 

domenii precum etnologia extraeuropeană, etnomuzeologie şi etnologie 

românească, prezentări de carte şi personalităţi, ghiduri, pliante de expoziţii, 

articole în ziare şi publicaţii în mediul virtual. O succintă trecere în revistă a 

celor mai importante contribuţii, ar include: 

 Expoziția Africa. Artă şi cultură (catalog de expoziţie), Editura „Astra 

Museum”, Sibiu, 1997. 
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 Călător la izvoarele Nilului, Franz Binder (1820 – 1875) (jurnal de 

expoziţie), Sibiu, 2000. 

 Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder”* Muzeul Civilizaţiei 

Transilvane „Astra”* Muzeul de Etnografie Săsească „Emil Sigerus”* 

Studioul „Astra Film”* Galeriile de Artă Populară – Mic ghid, Editura „Astra 

Museum”, Sibiu, 2003 (în colaborare cu Ciprian Crișan). 

 Proiectul „Personalităţi române afirmate în plan mondial în secolul al 

XIX-lea: Hilarie (Bucur) Mitrea din Răşinarii Sibiului – medic, naturalist şi 

etnograf”, „Astra Museum”, Sibiu, 2009. 

 Lucrări de editare a secţiunii dedicate Muzeului „Franz Binder” în 

volumul Cibinium 2013. 

 Asingit – artă inuită din Canada. (catalog de expoziţie), Editura „Astra 

Museum”, Sibiu, 2006. 

 Colecția de etnografie africană Franz Binder. Catalog selectiv online, 

Sibiu, 2011, (coordonare editorială și colaborare cu C. Crișan). 

 Colecții din Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder”. Bază de 

date online, Sibiu, 2013 (coordonare editorială). 

Studiile sale se detaşează printr-o impecabilă ţinută ştiinţifică, un limbaj 

puternic conceptualizat şi o evidentă putere de sinteză. Cunoaşte ca nimeni 

altul locul şi rolul imaginii în cercetarea etnologică, a impactului acesteia 

asupra privitorului. Tocmai de aceea materialele prezentate sau publicate de 

Maria Bozan sunt uşor de remarcat prin ţinuta academică dar şi prin titlurile 

sugestive cu un puternic impact la public şi la specialiştii domeniului. 

Studiile Mariei Bozan apărute în anuarul nostru au ridicat, întotdeauna, 

ştacheta ştiinţifică a fiecărui tom detaşându-se prin acuitatea informaţiei şi 

limbajul de profesionist al cercetării. Studii precum Structura spaţiului de cult, 

„Punerea în abis” a organizării comunităţii rurale (Tomul VIII/1994) sau 

Conceptul de tradiţie în perspectiva modelelor de transmitere culturală (Tom 

XII/1998) rămân modele de redactare şi punere în pagină a unei lucrări 

ştiinţifice. 

Intelectual de elită, Maria Bozan ştie totodată să întreţină relaţiile cu 

partenerii – în speţă ambasadele mai multor ţări din afara Europei (Canada, 

China, Japonia, Mexic etc. care au sporit prin donaţii patrimoniul instituţiei), să 

asigure Muzeului o deschidere reală către lumea de dincolo de fruntariile 

Românei. În ultimele două decenii s-a identificat cu viaţa şi evoluţia Muzeului 

de Etnografie Universală „Franz Binder” asupra căruia s-a răsfrânt din plin 

prestigiul personal al coordonatorului. 

La ceas aniversar revista „Studii şi comunicări de etnologie” – în 

redacţia căreia ocupă locul de specialist-evaluator – îi doreşte multă sănătate, 

împlinirea tuturor proiectelor de cercetare şi păstrarea şi în viitor a aceleiaşi 

probităţi profesionale cu care Maria Bozan ne-a obişnuit.  

 

Ilie MOISE 
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In memoriam Marioara Murărescu (1947-2014) 
 

Marioara Murărescu? Cine nu a 

cunoscut-o? Ea este cea care, timp de 32 

de ani, a semnat „prezent”, săptămână 

de săptămână, în condica de mii de file a 

emisiunii „Tezaur Folcloric” de la 

Televiziunea Română, „copilul ei de 

suflet” cum îi plăcea să spună. Zeci de 

mii de ore de emisiune, sute de 

înregistrări, nenumărate prezentări de 

spectacole. A iubit folclorul așa cum și-a 

iubit părinții, așa cum a tânjit mereu 

după liniștea locurilor în care a copilărit, 

așa cum i-a iubit pe fiul și pe nepotul 

său, dar mai presus de toți, pe Dumnezeu: cu patos și cu dăruire. A ținut aprinsă 

flacăra spiritualității neamului, a păstrării tradițiilor și identității ființei 

naționale. Marioara Murărescu avea rădăcinile undeva în Muscel. Bunicul său 

cânta la caval și mergea cu oile, era cioban. Tatăl său, Petre Murărescu, a fost 

preot în București la Biserica Sf. Gheorghe Plevna. Părintele Murărescu era 

numai zâmbet și foarte iubit de enoriașii lui. A fost un om „statornic” după 

cum îl descria fiica sa. A stat 35 de ani în aceeași parohie. A botezat atâția copii 

… printre care și pe mine. „Măicuța”, cum o numea Marioara pe mama sa, 

avea un desăvârșit simț artistic. Costumele populare și covoarele țărănești 

lucrate de ea sunt adevărate piese de muzeu pe care i le-a lăsat zestre Marioarei. 

Marioara Murărescu a urmat Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din 

București, fiind o studentă eminentă. Profesorii Emilia Comișel și Gheorghe 

Oprea, i-au îndreptat pașii spre muzica populară. De la ei a învățat să privească 

„folclorul ca pe ceva viu, care ne reprezintă, și prin care putem să cunoaștem 

neamul acesta”. După absolvire, a fost cooptată să lucreze în Radio la redacția 

muzicală. După câțiva ani, de la emisiunile realizate în radio, a fost invitată în 

Televiziune să facă același lucru. S-a apropiat de folclor, după cum declara 

chiar Marioara Murărescu, în primul rând datorită acelor minunate vacanțe pe 

meleaguri muscelene, din copilăria sa, iar apoi datorită întâlnirii cu doamna 

profesoară Emilia Comișel și cu profesorul Gheorghe Oprea care, în facultate, 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Conservatorul_din_Bucure%C8%99ti
http://ro.wikipedia.org/wiki/Conservatorul_din_Bucure%C8%99ti
http://ro.wikipedia.org/wiki/Emilia_Comi%C8%99el
http://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Oprea_(folclorist)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Oprea_(folclorist)
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au reușit să-i deschidă inima spre această lume specială – lumea folclorului. 

Pentru ea întâlnirea cu acești profesori, dar și cu profesorul Mihai Pop de la 

Institutul de Etnografie și Folclor, a fost hotărâtoare. În felul acesta s-a creionat 

un destin. A ajuns într-o lume pe care treptat, treptat a cunoscut-o și care nici 

nu bănuia că va fi a sa. Definitiv!  

Pe Marioara o găseai mereu în studio sau pe drumurile satelor, bătătorite 

odinioară de păstori, de țărani cu opinci în picioare și cojoc în spinarea 

încovoiată de puterea desagilor. Acolo era lumea în care se simțea cel mai bine. 

Acolo era universul copilăriei sale. Și-a „găsit drumul” cum obișnuia să spună, 

aducând folclorul și zestrea noastră de tradiție în atenția contemporanilor.  

Deosebit de serioasă, nu neglija niciodată detaliul, atentă permanent la 

tot și la toate, Marioara Murărescu a fost un fervent căutător de comori, ştia să 

desluşească autenticul şi să aprecieze valoarea. Marioara Murărescu a fost în 

casele românilor și la bucurie și la necaz, a avut una dintre cele mai longevive 

emisiuni de televiziune din România ce poate ocupa un loc de seamă în Cartea 

Recordurilor. Emisiunea „Tezaur folcloric” era așteptată cu sfințenie în fiecare 

casă de român, iar Marioara Murărescu era aproape venerată. Genericul 

emisiunii „Tezaur folcloric”, acel joc din Câmpia Transilvaniei interpretat la 

taragot de Dumitru Fărcaș, a rămas până astăzi un simbol al muzicii populare 

românești. A avut privilegiul să lucreze cu teleaști de renume ca Tudor Vornicu 

și a avut în echipa sa adevărați profesioniști ca pictorul scenograf Aurelia 

Ticulescu. Emisiunea a ţinut o luminiţă aprinsă chiar şi atunci când oamenii nu 

mai voiau să mai audă de televiziune sau de altceva. A fost o adevărată școală 

și a ținut viu cântecul românesc atâta timp. Prestigioasa activitate artistică pe 

care a desfăşurat-o în slujba cântecului românesc Marioara Murărescu a fost 

preţuită şi răsplătită cu numeroase distincții și medalii, cea mai importantă fiind 

„Steaua României”. Emisiunea a mers neîntrerupt, chiar și atunci când 

Marioara l-a născut pe Petrișor. Ea n-a avut niciodată concediu. A pus în 

această emisiune tot sufletul și toată viața sa. A fost deseori întrebată de ce nu a 

plecat din Televiziunea Publică. Păi cum ar fi putut să plece când a lăsat în 

Arhiva Televiziunii Române o adevărată comoară. Acolo era munca sa de-o 

viață. Așa spunea chiar Marioara: „în general, cine iubește cu adevărat 

televiziunea, nu pleacă decât atunci când… pleacă de tot”. Și exact așa s-a și 

întâmplat. A încântat lumea cu emisiunile și spectacolele sale. Pretutindeni 

concertele sale s-au constituit în evenimente muzicale memorabile, cu săli 

arhipline și oameni care urmăreau în picioare concertele, purtând peste tot 

frumuseţea melodiilor populare româneşti care din fericire a rămas gravată 

pentru posteritate în multitudinea valoroaselor sale înregistrări. Dăruirea de 

sine, renunțările de tot felul pentru dobândirea lucrului bine făcut nu au 

însemnat nimic pe lângă imensa mulțumire sufletească pe care a avut-o: 

popularitatea. Marioara Murărescu a câştigat esenţialul în viaţa unui artist: 

bucuria de a fi în scenă şi aplauzele publicului. N-ar fi putut exista și n-ar fi 

putut rezista atâta amar de vreme fără dragostea publicului. Marioara știa lucrul 
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acesta și tocmai de aceea nu și-a dezamăgit niciodată telespectatorii. 

Personalitatea Marioarei Murărescu a marcat destinele multor tineri interpreți 

care vroiau să cânte, influenţând cariera lor artistică. Avea al nu ştiu câtelea 

simţ în a selecta voci care au confirmat apoi prin cariere solide. A lansat multe 

nume mari în folclor. Sunt foarte mulți aceia care nu pot uita că Marioara 

Murărescu a fost cea care i-a format ca artişti, care i-a învăţat să aibă o ţinută 

scenică exemplară, cea care i-a scos în lume. Nu puţini sunt cei care-i datorează 

recunoştinţă pentru sprijinul acordat în carieră. 

Omagiem astăzi strădania de peste trei decenii a unei mari personalități. 

Printre puţinele certitudini pe care le avem, aceea că Marioara Murărescu are 

asigurată nemurirea, este de nezdruncinat. Filmările aflate în arhiva TVR 

rămân fără îndoială o pagină imposibil de trecut cu vederea în orice istorie a 

muzicii populare româneşti, oricât de sumară ar fi ea. Conştiincioasă, 

meticuloasă şi pedantă, serioasă şi perfecţionistă până la detaliu, Marioara 

Murărescu a dus muzica populară dincolo de limitele în care o modernitate 

deşucheată a constrâns-o. A contribuit enorm la întârzierea căderii muzicii 

populare în infernul acustic în care stridenţele nasc isterii şi neaveniţii cu voci 

lamentabile, interpretări penibile şi repertorii ruşinoase, ne afundă implacabil. 

Ea a reamintit lumii asurzite, de virtuţile binefăcătoare ale folclorului, de 

superbitatea vocilor şi de splendoarea partiturilor bine cântate. Ea şi-a propus 

să modifice lumea cântecului popular nu doar din perspectiva managementului 

artistic, ci şi din perspectiva accesului consumatorului de muzică de masă spre 

frumuseţea muzicii populare adevărate. Într-o lume în dezordine, Marioara 

Murărescu a încercat să pună lucrurile la punct. Ea şi-a pus de multe ori 

renumele în slujba unor cauze nobile. Chiar dacă în cariera sa a trebuit, 

câteodată, să mai închidă și ochii la anumite lucruri, Marioara n-a făcut 

niciodată rabat la calitate. Numele ei a fost și a rămas un brand și o garanție a 

calității. Nu a promovat non-valorile, a avut criteriile sale și de la ele nu s-a 

abătut. Totdeauna a simțit talentul și valoarea și i-a încurajat pe cei care 

meritau. Sunt mii de oameni care au îndrăgit-o pe Marioara Murărescu. A fost 

un mare realizator de televiziune, un profesionist de excepție, cu respect faţă de 

public şi faţă de tradiţie şi obiceiuri, un veritabil om de cultură, care şi-a pus 

întreaga sa viaţă în slujba unor idealuri nobile, menite să creeze o lume mai 

bună. Marioara Murărescu a luptat îndelung contra cancerului, boală care până 

la urmă a răpus-o. Păstrându-şi spiritul care i-a caracterizat atât viaţa, cât şi 

munca, a rămas optimistă până în ultima clipă a vieţii sale. Privind acum în 

urmă, cred că a fost o fire puternică. Foarte puternică. Marioara Murărescu a 

fost o învingătoare. Cu o voinţă şi o ambiţie ieşite din comun, Marioara şi-a 

continuat activitatea până la final când a trecut într-o altă dimensiune spirituală 

unde totul este dreptate şi adevăr, bine şi frumos, seninătate şi lumină. 

Marioara Murărescu: „Ce le pot spune eu oamenilor? Cel mai frumos 

blestem… să le fie viața însoțită de cântec și luminată de bucurie!” 

Elise STAN 
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In memoriam: Horst Klusch (1927-2014)  
 

Vestea încetării din viață a 

profesorului Horst Klusch – complexă 

personalitate a culturii sibiene (cercetător, 

inventator, colecționar) – m-a luat prin 

surprindere, deși știam că în ultima vreme 

sănătatea sa lăsa mult de dorit.  

Drumul parcurs de această insolită 

personalitate a Sibiului – de la statutul de 

simplu învățător până la acela de specialist 

în ceramica europeană, este pilduitor prin 

consecvenţa şi tenacitatea sa. Cunoştinţele 

sale în domeniul clasificării formelor de 

ceramică şi a proceselor tehnologice care 

însoţesc meşteşugul olăritului i-au adus un 

prestigiu solid, demn de invidiat. Drumul, 

de la dascălul din Reciu, judeţul Alba, 

impresionat de ceramica pictată, colecţionată de pastorul Ludwig Klaster din 

Gârbova, la expertul Ministerului Culturii de astăzi – a fost lung şi, nu o dată, 

presărat cu meandre. În acei ani de la mijlocul veacului trecut, Horst Klusch a 

pus temelia uneia dintre cele mai impresionante colecţii de ceramică din 

România ultimei jumătăţi de secol, reprezentativă pentru dezvoltarea olăritului 

transilvan. 

Studiul fizicii şi chimiei i-a permis viitorului cercetător să completeze 

investigația etnografică cu analize tehnologice detaliate. 

Primele articole privind ceramica anabaptiştilor din Vinţu de Jos 

(„Habaner”), apărute în revista Forschungen zur Volks- und Landeskunde 

(1968) au constituit punctul de lansare a invitaţiilor la sesiuni ştiinţifice în 

străinătate – din Austria până în Marea Britanie (Londra). 

Arta olăritului din Transilvania – prima sa lucrare de sinteză, publicată 

la Editura Kriterion, în 1980, a cuprins şi unele aspecte tehnologice privind 

glazura vaselor, procesul de producţie, precum şi un sistem de formule ce 

permite o codificare matematică a proporţiilor vaselor. Adaugă noi idei 

referitoare la evoluţia stilistică a motivelor pictate, identificarea unor centre 

pentru producerea ceramicii, necunoscute până atunci, influenţa reciprocă între 
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stilurile diferitelor etnii ale Transilvaniei. La scurtă vreme după apariţie, cartea 

a devenit o lucrare de referinţă în domeniu. Să mai subliniem că Horst Klusch a 

identificat, pe tot cuprinsul Ardealului, peste 500 de olari (400 numai din zona 

Sibiului), posedă o documentaţie foto de cca 6000 de imagini, o colecţie model 

privind ceramica pictată şi – poate – cea mai completă bibliotecă din domeniu. 

Acestei prime cărţi i-au urmat: Portul popular din judeţul Sibiu (ediţie 

bilingvă) – 1980, Arta aurarilor din Transilvania (1988), Farmecul cahlelor 

vechi din România (1999) și Ceramica din Transilvania (2012) – volume care 

surprind întreaga paletă a preocupărilor lui Horst Klusch. 

Ca inspector la Comitetul Judeţean de Cultură Sibiu a iniţiat, împreună 

cu Cornel Irimie şi Herbert Hoffmann primul târg modern al olarilor din 

România (una dintre cele mai populare manifestări ale Sibiului), adevărat 

model pentru toate târgurile din ţară şi străinătate. Tot iniţiativei lui Horst 

Klusch i se datorează şi înfiinţarea muzeelor din Cisnădie, Cisnădioara şi 

Cristian. De asemenea, se cuvine amintit rolul lui Horst Klusch la organizarea, 

în România – la Păltiniş şi Sibiu – a două ediţii ale „Simpozionului 

Internaţional de Ceramică”, menite a face cunoscute întregii Europe bogăţia şi 

frumuseţea ceramicii din spaţiul carpatin. 

Pentru meritele sale deosebite Horst Klusch a fost ales în Consiliul de 

conducere al „Asociaţiei Folcloriştilor şi Etnografilor Sibiu”, redactor-şef 

adjunct al anuarului Studii şi comunicări de etnologie – periodic al Academiei 

Române, membru al „Cercului de Cercetare Tematică a Ceramicii Europene” 

(Germania) şi, nu în ultimul rând, expert al Ministerului Culturii în probleme 

de etnografie săsească.  

În preajma împlinirii vârstei de 80 de ani, Christian Habermann – 

președintele „Fundației sașilor transilvăneni” din München i-a decernat premiul 

Hans Christian și dr. Beatrix Habermann pentru cercetare pe anul 2007, iar 

Consiliul local al municipiului Sibiu - șase ani mai târziu, pe acela de cetățean 

de onoare. A fost şi a rămas până astăzi o instanţă științifică şi un model pentru 

toate generaţiile de cercetători. 

Dumnezeu să îl odihnească! 

 

Ilie MOISE 
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In memoriam: Ioan Godea  

(16.VI.1943-26.XII.2014) 
 

De vineri, 26 decembrie 2014, etnologia românească și-a pus năframă 

neagră, a pierdut pe cel mai dăruit și, cu siguranță, pe cel mai generos și mai 

harnic dintre fiii săi – prof. univ. dr. Ioan Godea, plecat din lumea cu dor fără 

să ne dea de veste, în plină forță creatoare, cu atâtea și atâtea proiecte 

nefinalizate. 

L-am întâlnit în urmă cu o lună la Conferința Națională a „Asociației de 

Științe Etnologice din România” de la Sibiu. Era în vervă și plin de inițiative… 

ca întotdeauna. Un instantaneu surprins de fotograful Muzeului „Astra” în sala 

de conferințe, aduce în prim-plan trei colegi de breaslă trecuți de prima tinerețe: 

Ioan Godea, Mihai Dăncuș, Ilie Moise. Cred că e ultima fotografie… în viață. 

Nimic nu părea să anunțe un deznodământ atât de neașteptat! Se pregătea să 

plece la București pentru câteva retușuri la o nouă carte despre bisericile de 

lemn, temă atât de dragă și atât de generoasă. Apoi… 

Acum îi voi aștepta mereu cărțile impecabil împachetate, cu dedicațiile 

savuroase sau telefoanele scurte și pline de umor, prin care mă invita la Bârsa – 

această „Mecca a etnologiei românești”, vizitată, anual, de majoritatea 

cercetătorilor culturii și civilizației tradiționale. Acolo au poposit, pentru o zi, 

două sau mai multe – Paul Petrescu, Georgeta Stoica, Mihai Dăncuș și Aurel 
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Chiriac, Ligia Fulga și Luminița Pally, toți prietenii și cu siguranță cei mai 

mulți dintre doctoranzii profesorului Ioan Godea. Pentru că Ioan Godea și soția 

sa, Nuța știau să managerieze ospitalitatea, să te facă să te simți cineva, aveau, 

realmente, cultul ospeției. Și astfel, familia Godea și prietenii lor au înnobilat 

acest loc, conferindu-i atributele veșniciei și ale perenității. 

Îi voi duce dorul ca unui adevărat prieten, voi aștepta mereu tonifiantele 

sale telefoane, adevărate „buletine de știri” privind actualitatea etnologică 

românească. Ultima „veste” asupra căreia a revenit aproape obsedant, a fost „S-

a dus bietul Tibi, măi Ilie!” neștiind că după cca. o lună îl va urma pe bunul său 

prieten, Tiberiu Graur, fostul director al Muzeului Etnografic al Transilvaniei. 

Golul lăsat de Ioan Godea este imens! Dincolo de amiciția care ne leagă 

de decenii bune, el era singurul coordonator de doctorate în etnografie din 

România. Cine se va mai ocupa cu atâta știință, meticulozitate și generozitate 

de doctoranzii în cultura și civilizația tradițională?  

De dragul lui, în această noapte, bisericile de lemn din spațiul carpatin și-

au pus straiele albe ale celor dintâi fulgi de nea. Și astfel, îmbrăcate de 

sărbătoare, însoțesc plecarea sa în veșnicie. Da, Ioan a plecat spre zări mai 

bune, în locuri cu multă verdeață, acolo unde nu este nici durere, nici întristare, 

cum obișnuia să ne spună adeseori. 

Îl așteaptă de doar câteva zile Horst Klusch, bunul său prieten de la 

Sibiu, care avea, probabil, nevoie de un specialist pentru a mai rezolva câteva 

probleme legate de tehnologiile care însoțesc olăritul anabaptiștilor de la Vinț. 

Apoi … s-au dus să-l întâlnească pe Tiberiu Graur și tustrei să-l colinde pe 

însuși Bunul Dumnezeu, doar-doar s-o-ndura să mântuie neamul românesc și 

cultura tradițională. Da, Ioan a plecat dincolo în cea mai fastă perioadă a anului 

– între Crăciun și Anul Nou – când se deschid cerurile și mormintele, când toți 

muritorii se duc în Rai. 

Ne va aștepta acolo cu un pahar de comină de Bârsa și zâmbetul pe buze 

(așa cum și-l închipuie colega noastră Narcisa Știucă), preocupat să mai ajute 

pe cineva din preajma sa. Acum, Ioan Godea – omul care a câștigat toate 

bătăliile acestei vieți (mai puțin pe aceea din această toamnă) – se retrage 

discret și face loc sintezelor sale despre etnologia românească (care nu sunt 

deloc puține!), cercetătorului și cărților atât de temeinic documentate, pregătite 

să învingă vremea și vremurile. 

 

Ilie MOISE 
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Moartea ca lecție etnologică 
 

„Obiceiurile, fiind parte integrantă permanentă și neeliminabilă a 

modului de trai al oamenilor, făcând parte dintr-un sistem de viață care nu a 

fost până acum schimbat, continuă să-și păstreze, în mare parte, funcțiile și 

formele vechi”, scria, în urmă cu câteva decenii, ilustrul nostru profesor Mihai 

Pop (Obiceiuri tradiționale românești, editura Univers, București, 1999, p. 

198). Ca etnolog al vremurilor noastre, am avut ocazia să verific acest lucru în 

teren, la slujba de înmormântare a profesorului Ioan Godea, la Bârsa, în curtea 

casei sale. M-am numărat printre cei mulți care l-au condus pe drumul către 

lumea celor drepți pe profesorul Godea: o „petrecanie” cum se spune la noi în 

Sălaj, în care l-am petrecut cu adevărat, pentru ultima dată, pe colegul, 

profesorul și prietenul nostru. Cred ca ne-a privit de sus, dintre îngeri și a făcut 

glume pe seama noastră, cum îi era obiceiul atunci când ne întâlneam. 

Dar rânduiala, fundamentul temeiniciei satului tradițional românesc, a 

fost păstrată: familia a plâns la căpătâiul lui, noi am pus flori lângă sicriu, 

curtea a fost plină de oameni care l-au iubit într-un fel sau altul. Dumnezeu a 

fost prezent și el, în chip vizibil: sub coroanele mortuare agățate pe pereții 

casei, erau înfloriți, paradoxal, de Crăciun, pe ger, o mulțime de ghiocei. O 

minune. O mirare. Și, desigur, o largă paletă de interpretări etnologice magico-

rituale. 

Sicriul a fost dus la biserică pe brațe de foștii doctoranzi și colegi. 

Biserica din sat, plină până la refuz, l-a primit cu toată rânduiala 

înmormântărilor. Toată suflarea satului (moartea ca experiență colectivă, cum 

spun antropologii) i-a cântat prohodul (toți vectorii sociali, culturali sau rituali 

ai morții sunt exemplar descriși de Nicolae Panea în Folclor literar românesc. 

Pâinea, vinul și sarea. Ospitalitate și moarte, editura Scrisul Românesc, 

Craiova, 2005, p. 24 – 36, de unde i-am și preluat). I-ar fi plăcut, cu siguranță, 

corul bărbătesc, frate cu cel din Finteuș, care a fost absolut fantastic: ferm, 

articulat, fără ezitări, demn, așa cum s-a cuvenit. Preoții, opt la număr, au 
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vorbit despre durerea familiei îndoliate lăsate în urmă, dar și despre mântuire și 

viața de apoi (post-existența conștientizată odată cu moartea). 

Un fost doctorand, preot, a predicat despre ce și cât înseamnă să ai un 

nume pe pământ. M-am gândit instinctiv la Sorescu: muzeele din București, 

Canada, Timișoara sau Oradea, volumele despre arhitectură, pălincă, biserici 

sau pedepse, zecile de doctoranzi, sutele de articole publicate, miile de 

fotografii de arhivă sau notițe scrise cu pixul „trebuiau să poarte un nume”, iar 

preotul l-a rostit de mai multe ori cu respect: se numeau „Godea”. Preotul 

paroh, vizibil marcat, nu a venit cu pilde din Biblie și nici cu versete 

lacrimogene. A vorbit simplu și uman, ca în vechile cărți populare, despre 

„săteanul Godea”, despre „creștinul Godea”, despre „vecinul Godea”, cel care 

da binețe, ca tot țăranul, în fața casei, trecătorilor, cealaltă față a eruditului 

profesor universitar conducător de doctorate, dar la fel de uman, de jovial, de 

altruist (moartea ca experiență personală, ca dăruire de sine). 

Și colindele. Corul bărbătesc cântând O ce veste minunată... cu siguranță 

i-ar fi plăcut mult. În ordinea blagiană a transcendenței care coboară dinspre cer 

spre pământ, cerurile se deschid de Crăciun: lumea viilor își sporește 

frumusețea iar cei morți sunt binecuvântați și ajung direct în lumea cerurilor, 

scutiți fiind de toate acele negocieri de la vămile văzduhului, sortite muritorilor 

de rând. Profesorul Godea, înțelegător, a lăsat familiei și prietenilor răgazul 

primei zile de Crăciun și a ales să plece în călătorie doar a doua zi, cu modestia 

sa dintotdeauna. 

La ieșirea din biserică, cealaltă minune: afară ningea cu fulgi albi, ningea 

a uitare, a tihnă și a împăcare. Ghioceii din curtea de la Bârsa păreau cu atât 

mai ireali. Și, paradoxal, cimitirul a părut mai cald, deși începea să se albească.  

Cum ziceam, totul a fost ca la carte; toate secvențele ritualului au fost 

parcurse cum se cuvine, garanție a odihnei veșnice (Nicolae Panea, Gramatica 

funerarului, editura Scrisul Românesc, Craiova, 2003, p. 26 și urm.): priveghiul 

(veghea rituală), drumul (vectorul funerar) către biserică și cimitir (moartea ca 

eveniment public), cortegiul funerar (reconfigurarea socială), pomana 

(ospitalitatea rituală și contra-darul). Ultimul curs de etnologie al profesorului 

Godea, ultima sa conferință. 

Am plecat de la Bârsa lui Ioan Godea cu sentimentul că am fost pe teren, 

să văd o înmormântare, ca material de studiu. Aproape că l-am auzit râzând: 

„Și ce mai faci tu, Camelie, fata mè?”, și, imediat, ca de obicei: „Da Hanibal ce 

mai face?” (Hanibal era Andrei, fiul meu). Am mai spus: eu cred că undeva în 

cer, desupra norilor, Dumnezeu a rânduit o „secțiune de etnologie”, la o 

conferință pe tema culturii tradiționale românești: pe rândul din față, stau, 

vorbind despre rostul omului și marea trecere sau despre ce a mai rămas din 

satul ardelean de altădată, ca Bârsa, Ion Șeuleanu și Tiberiu Graur. Iar acum, 

cuminte, s-a așezat lângă ei și Ioan Godea. 

 

Camelia BURGHELE 
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Ioan Godea, Biserici de lemn din România. Istorie şi decor,  

București, Editura Noi Media Print, 2013, 138 p. 
 

Componentă principală în peisajul satului şi în spiritualitatea românilor, biserica 

de lemn a avut permanent un rol important în asigurarea echilibrului emoţional, în 

educarea colectivităţii, în susţinerea localnicilor în vreme de pace şi război asemenea 

unei temelii solide pentru orice edificiu și comunitate. Ridicată, în general, pe o culme 

şi oferindu-i-se elemente distincte cum sunt turnul, bolţile, pictura interioară şi/sau 

exterioară, biserica de lemn se distinge în sat, formând un tot împreună cu celelalte 

gospodării, odinioară tot din lemn. Autorul ne oferă, în prima parte, date esenţiale 

despre bisericile de lemn româneşti de la cele mai vechi până la cele din secolul al XX-

lea. Aici sunt sintetizate informații extrase din documente arhivistice, studii de 

specialitate şi cercetări de teren întreprinse de-a lungul întregii cariere. 

În a doua parte a cărţii ne sunt prezentate date despre tehnicile de construcție ale 

meşterilor locali sau ale celor veniţi din alte zone, autorii acestor capodopere ale 

arhitecturii româneşti. Prin analiza monumentelor şi a datelor existente ne este 

evidenţiată perfecţionarea în timp a constructorilor, găsirea unor soluţii tehnice simple 

şi esenţiale pentru trăinicia bisericii, obţinerea echilibrului perfect atât a elementelor 

constructive şi decorative, cât şi încadrarea bisericii de lemn în arealul specific fiecărei 

zone. Transmise şi perfecţionate din generaţie în generaţie, tehnicile de construcţie 

păstrează modalităţi constructive şi tipuri arhitectonice mult mai vechi, dar prin analiza 

monumentului se evidenţiază şi soluţiile tehnice mai noi, folosirea elementelor 

inspirate de bisericile de zid şi modificările dictate de epocă. Meşterii au lăsat amprenta 

nu doar prin modul de execuţie, ci şi prin însemnele din inscripţii sau simbolurile de 

breaslă păstrate în lăcaş. 

În ultima parte a cărţii profesorul Ioan Godea se axează pe sintetizarea decorului 

întâlnit la aceste podoabe realizate din lemn. Lemnul, în primul rând, este elogiat şi pus 

în valoare atât prin soluţii inginereşti deosebite, cât şi prin decorul oferit de prelucrarea 

lemnului, de îmbinări, elemente constructive, sculptură, crestături şi încrustări specifice 

fiecărei zone etnografice. Pe de altă parte, pictura este cea care înfrumuseţează 

bisericile de lemn la interior şi uneori şi la exterior. Pictura se regăseşte pe pereţii 

multor biserici, în icoane sau pe piesele de mobilier sau de cult din lemn. Rolul picturii 

era în primul rând acela de a reprezenta scene din biblie uşor de citit de orice 

participant la slujbă. Întâlnim, de multe ori, întâmplări profane ce se contopesc cu cele 

sacre, ţăranul simţindu-se mult mai apropiat de poveţele şi învăţăturile creştine ce te 

întâmpină de la intrare până în altar, pictate după rigori stabilite de erminii, după 

priceperea pictorului şi în funcţie de influenţele vremii. 

Biserici de lemn din România este sinteza unui volum imens de informaţii 

despre bisericile de lemn româneşti. Autorul surprinde în acest studiu esenţa ce 

caracterizează aceste monumente, care oferă unitate arhitecturii de lemn, dar şi 
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diversitate prin elementele specifice fiecărei zone. Viziunea asupra monumentului 

porneşte de la particularităţile locale până la încadrarea în ansamblul regional, teritorial 

şi chiar european. Locul bisericilor de lemn în spaţiul european este stabilit cu multă 

exactitate, acestea asigurând continuitatea acestui tip arhitectural şi exemplificând clar 

transformările de la nordul la sudul şi de la vestul la estul continentului. 

Ilustrațiile de bună calitate sunt sugestive pentru imaginea de ansamblu asupra 

bisericilor de lemn, unele păstrate doar în fotografii vechi, altele imortalizate în diverse 

momente, fapt ce explică uşor modificările şi evoluţia acestor lăcaşuri. 

Profesorul Ioan Godea şi-a dedicat cea mai mare parte a carierei studiului 

bisericilor de lemn. Aceste cercetări s-au materializat în numeroasele cărţi publicate cu 

referire la acest domeniu. Cartea de faţă se dovedeşte a fi o sinteză a acestei ample 

cercetări care a îmbogăţit substanţial volumul de informaţii existent. Prezentul volum, 

prin ținuta grafică și calitatea informațiilor științifice, poate fi așezat la loc de cinste, 

alături de studiile altor cercetători consacrați precum Virgil Vătăşianu, Paul Petrescu, 

Andrei Pănoiu, Ioana Cristache Panait. 

Cristina Maria DĂNEASĂ 

 

 

Emilia Martin, Românii din Ungaria. Studii de etnologie, 
Emberi Eröforrások Minisztériuma, Giula, 2013, 287 p. 

 

Volumul semnat de Emilia Martin, cercetătoare de marcă a etnologiei româneşti 

de pe teritoriul Ungariei, reuneşte o serie de articole pe care autoarea le-a publicat, de-a 

lungul câtorva decenii, în reviste prestigioase de specialitate. 

Cele 18 studii, redactate grupat în limbile română şi maghiară, reunesc 

informaţii, cu precădere, despre cultura materială a românilor de pe teritoriul vecin. 

Există, însă, în volum, şi unele articole care fac referire la viaţa spirituală, la amprenta 

culturală care conferă identitate şi perenitate unui neam. 

Sunt menţionate secolele XVII-XVIII drept perioadă generică a stabilirii 

populaţiei româneşti pe teritoriul Ungariei, unde s-a dezvoltat economic, într-o 

interacţiune lingvistică şi culturală care, în timp, a atenuat specificul naţional. Sunt 

amintite aşezările, ocupaţiile, locuinţele şi formele de comerţ, evoluţia lor reflectând 

modul de existenţă a populaţiei autohtone, pe criterii de cutume zonale şi nu etnice. 

Este remarcat, totuşi, ca amprentă etnică, modul de decorare a interioarelor şi 

decoraţiunile (icoane, oglinzi) din fiecare casă, dar şi portul popular, mai ales cel 

femeiesc, care, spre deosebire de cel al bărbaţilor, înregistrează diferenţe faţă de portul 

popular maghiar. Textilele din locuinţe sunt specifice româneşti, deoarece au fost 

confecţionate până în anii 50, respectând atât tehnica, cât şi motivele ornamentale 

tradiţionale.  

Lipsa învăţământului românesc, într-o perioadă, a determinat asimilarea, 

pierderea treptată a identităţii, la care au contribuit şi căsătoriile mixte, urmate de 

folosirea preponderentă a limbii maghiare în familie. Acest aspect a atras după sine 

chiar pierderea conştiinţei naţionale, astăzi putându-se vorbi doar despre reminiscenţe 

ale culturii populare de odinioară. Astfel, au fost păstrate în memoria locuitorilor din 

unele sate (Bedeu) obiceiurile legate de sărbătoarea Crăciunului. Aceste tradiţii se 

regăsesc în aşezările cu populaţie greco-catolică, dimensiunea religioasă fiind, în acest 

caz, şi cea care păstrează valorile culturale.  
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Un alt capitol este dedicat ceramicii, de la oale smălţuite, până la căni sau 

urcioare pentru apă. Acestea se află în strânsă legătură cu anumite evenimente din viaţa 

omului (nuntă, înmormântare), fiind folosite în diverse moduri la ritualurile specifice. 

Autoarea se opreşte şi asupra costumului popular, zona care păstrează cel mai bine 

însemnele specifice fiind localitatea Aletea. Cercetând cu acribie locul, Emilia Martin 

descoperă şi notează caracteristicile portului ca semne de identificare ierarhică, piesele 

de costum semnalând apartenenţa etnică, condiţia socială şi economică. Se marchează, 

astfel, deosebirile etnice, cromatica fiind un element important. Dacă la începutul anilor 

50, mai puteau fi detectate deosebiri între costumaţia diverselor naţionalităţi care trăiau 

pe acelaşi teritoriu (unguri, germani, români), în zilele noastre elementele specifice au 

dispărut integral, tendinţa fiind aceea de uniformizare şi integrare în ansamblu. 

Este de remarcat capitolul dedicat rolului femeii în comunitatea tradiţională, 

locul secund pe care îl ocupă, din care decurg veşnicele conflicte cu soacra şi soţul. În 

concepţia lumii săteşti, fata trebuia să fie „grasă şi frumoasă”, părinţii deţinători ai unei 

asemenea podoabe nedându-şi fata oricui. Funcţiona criteriul „arborelui genealogic”, al 

analizei tarelor genetice, care, dincolo de sentimentele tinerilor, luate mai puţin sau de 

loc în seamă, constituiau criterii puternice în alegerea mirelui. În a doua jumătate a 

secolului al XX-lea, evoluţia concepţiilor despre lume avea să transforme şi relaţiile 

interumane şi raporturile din cadrul familiei. 

Zona „magică” a cercetării este exemplificată prin puterea cuvântului care aduce 

blestemul, ocara şi înjurătura la care apelează populaţia de origine română din 

Micherechi. Utilizarea expresiilor vulgare este cunoscută din evul mediu, dar alăturarea 

termenilor imperativi prin care se leagă şi dezleagă face deliciul unor epoci mai 

recente. Este vorba despre credinţa în puterea cuvântului de a transforma destine, de a 

schimba situaţii ori de a răzbuna un rău făcut odinioară. Fireşte, există şi „texte” al 

căror efect se vrea pozitiv, în special în cazul descântecelor făcute asupra bolnavilor. 

Sunt relatate scurte întâmplări care vin să dovedească efectul blestemelor sau 

descântecelor aruncate pe victimă. Această panoplie de expresii şi-a pierdut puterea 

magică şi a devenit material lingvistic de studiu. Folosite şi în prezent, unele înjurături 

fac numai deliciul combinaţiilor insolite de cuvinte, ele fiind golite de substanţă şi de 

intenţia iniţială a vorbitorului. 

Apreciem activitatea neobosită a cercetătoarei Emilia Martin şi considerăm, 

implicit, apariţia acestui volum, drept un bilanţ necesar, o „radiografie” pertinentă, cum 

este numit în prefaţă, o mărturie a existenţei populaţiei româneşti pe pământul 

Ungariei, în evoluţia lăudabilă de integrare în marea comunitate materială şi spirituală a 

Europei. 

Gabriela PANȚEL 

 

 

Traian Mîrza, Folclor muzical din Bihor, 
Cluj-Napoca, Editura „Tradiții clujene”, 2014, 437 p. 

 

După 40 de ani de la prima sa apariție, în anul 1974, volumul-culegere de 

folclor al profesorului Traian Mîrza, vede din nou lumina tiparului în anul 2014, la 

Editura „Tradiții Clujene” a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale Cluj, într-o ediție îngrijită de Maria Cuceu și Anca Parasca, în 

cadrul colecției „Monografiile Arhivei de Folclor a Academiei Române”. 
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Purtând numărul 15 în cadrul acestei prestigioase colecții, volumul aduce un 

omagiu postum autorului născut la Bucea, în județul Cluj, și readuce în atenția 

cititorilor prima, și cea mai amplă sinteză făcută, până în prezent, asupra folclorului 

muzical bihorean, de către un cercetător român.  

În Cuvânt înainte la lucrarea Folclor muzical din Bihor (București, Editura 

Muzicală, 1974) însuși autorul arată faptul că, pentru elaborarea acesteia au fost nevoie 

de 10 ani de cercetare pe teren (1963–1973), dezvoltând o activitate științifică 

susținută, atent coordonată, desfășurată în 150 de localități, cuprinse de actualul 

teritoriu al județului Bihor, la care au fost antrenați studenți ai Conservatorului de 

Muzică „Gheorghe Dima” și ai Facultății de Litere de la Universitatea „Babeș-Bolyai” 

din Cluj-Napoca. 

Lucrarea conține 437 pagini și este compusă din două mari părți: un studiu 

introductiv, cu informații generale despre zona folclorică Bihor și cultura sa populară, 

cu date concrete ale unor evenimente istorice, fenomenologie folclorică contemporană, 

și colecția de folclor propriu-zisă, ce conține 450 piese muzicale atent selectate: 32 

cântece din folclorul copiilor, 168 cântece din folclorul obiceiurilor (59 colinde, 8 

cântece de secetă, 9 cântece la vergel, 11 cântece la ceremonialul suratelor, 31 cântece 

de nuntă, 37 cântece de înmormântare, 11 cântece de recrutare), 5 cântece din 

repertoriul păstoresc, 11 cântece de șezătoare, 4 cântece de leagăn, 129 cântece 

propriu-zise, 33 cântece vocale de dans și 66 melodii instrumentale de dans (jocuri: 

Ardeleana, Bătrâneasca, Borodana, Burzucan, Danț de cale, De învârtit, Desul Învârtită 

iute, Sălăjan, Scuturat, Luncanu, Mânânțăl, Polcă, Pe picior, Roata, Sălăjan, Susu, 

Șchiop, Țălăndăl). Cartea mai are un apendice cu două melodii neclasificate, o 

melodie-semnal interpretată la goarnă și un fragment muzical din colinda „Miorița”, un 

glosar, un indice cu cântece și unul cu localități, bibliografia studiată și nelipsitul 

cuprins. 

Pentru conținutul științific deosebit de elaborat pe care îl are această lucrare, în 

anul 1974 volumul a fost distins cu premiul „Ciprian Porumbescu” al Academiei 

Române.Retipărirea acestei lucrări deosebite pentru folclorul bihorean și totodată 

pentru muzica tradițională românească este considerată o veritabilă reușită academică, 

deosebit de importantă pentru potențialitatea pe care o oferă tinerei generații în a 

cunoaște, cerceta și păstra valorile trecutului nostru cultural. 

Mircea CÎMPEANU 

 

 

Drăgulescu, Constantin, Die Volksbotanik des Harbachtals  

(Botanica populară de pe valea Hârtibaciului),  
Sibiu, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, 2012, 307 p. + hartă 

 

Vorbemerkungen [Cuvânt înainte] 

In der vorliegenden Monografie behandelt Drăgulescu die Volksbotanik des 

Harbachtals hauptsächlich aufgrund eines Informationsmaterials, das er in den letzten 

vierzig Jahren bei seinen Forschungsaufenthalten in den Dörfern dieser 

südsiebenbürgischen Landschaft gesammelt hat. Die Monografie bringt vielfältige 

Informationen über die Pflanzenwelt des Harbachtals im Allgemeinen, über 

Heilpflanzen [ihre Anwendung bei bestimmten Krankheiten, Beschwerden], über 

verschiedene Bezeichnugen derselben Pflanzengattung in derselben Ortschaft, über 
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Bräuche, Ritualien, die an bestimmte Pflanzen gebunden sind und anderes mehr. Die 

Arbeit ist in rumänischer Sprache verfasst. In der Besprechung wird Grundlegendes der 

Arbeit in deutscher Sprache festgehalten und die sich daraus ergebenden 

Schlussfolgerungen gebracht. 

Die Monografie ist in folgende Kapitel geliedert: 

1. Einführung [Introducere] (Seite 1 bis Seite 6) 

Drăgulescu führt an, dass er zum ersten Mal in den Jahren 1969 bis 1970 

Kontakt zu den Bewohnern des Harbachtals aufgenommen hat. Zwei sommerlang hat 

er in Agnetheln verweilt, um die nahe liegenden Ortschaften, Iacobeni 

[Jakobsdorf/Agnetheln], Dealu Frumos [Schönberg], Merghindeal [Mergeln]) zu 

besuchen. Damals hat ihn besonders die Flora dieser Landschaft interessiert und 

weniger die lokale Ethnobotanik. Vorrang hatten zunächst die Untersuchungen in der 

„Mărginimea Sibiului” (zwischen 1969 und 1991; Ergebnis: Publikation eine Studie 

1992). Darauf folgten Forschungen im Fogarascher Land (zwischen 1976 und 1993; 

Ergebnis: Publikation einer Studie 1995). Erst von 1983 an hat der Verfasser begonnen 

intensiv ethnobotanische Studien im Harbachtal zu betreiben, die er 1989 bis 1990 und 

dann 1997 fortgesetzt hat. Von 2000 bis 2012 wurden diese Studien wieder 

aufgenommen, um die vorliegende Monografie zu erstellen. Drăgulescu bemerkt dazu, 

dass in der letzten Periode viel von den Ritualien und Bräuchen im Bereich der 

Volksbotanik verloren gegangen ist. Bibliografische Informationen aus 

vorangegangenen Forschungen, außer denen von Pauline Schullerus (1898, 1906, 1916, 

1921)
1
, die sich auf sächsische Volksbotanik beziehen, haben dem Verfasser gefehlt. 

Außerdem konnte er einige Daten aus dem Archiv des „Museums für traditionelle 

Volkskultur Astra“ – Hermannstadt – verwerten. Hier liegen ethnobotanische 

Informationen vor, die sich auf ein Jahrhundert, auf ein halbes Jahrhundert beziehen, 

aber auch der Gegenwart angehören.  

Wenn man den Forschungsstand jener Zeit mit dem heutigen vergleicht, kann 

festgestellt werden, dass die Kenntnisse bezüglich magischer Pflanzen, Heilpflanzen im 

Rückgang begriffen sind. Was sich heute an Kenntnissen bei den Bewohnern dieser 

Landschaft bewahrt hat, stützt sich auf Informationen, die von Mund zu Mund von 

einer Generation an die andere überliefert wurde, auf die Lektüre einiger Bücher oder 

auf Zeitschriften, die medizinische Kurzberichte enthalten. Weiterhin ist zu bemerken, 

dass in den letzten zehn Jahren die Bevölkerungsstruktur des Harbachtals 

Veränderungen durchgemacht hat. Bis gegen Ende des zehnten Jahrhunderts, waren die 

Bewohner dieses Gebietes hauptsächlich Rumänen und Sachsen. Nach der massiven 

Auswanderung der Sachsen, sind deren Häuser von den Zigeunern besetzt worden, 

deren Anzahl in manchen Dörfern überhand genommen hat.  

Der Wortschatz der rumänischen Harbachtaler war früher mit vielen sächsischen 

Ausdrücken durchsetzt, weniger mit ungarischen. Heute ist auch zigeunerischer 

Wortschatz nachweisbar. In der Ethnobotanik des Harbachtals lässt sich das anhand 

von oft verballhornten Pflanzenbezeichnungen feststellen. Die Zigeuner haben von den 

Rumänen etliche Pflanzennamen übernommen, die sie ihrem Idiom angeglichen haben, 

diese Bezeichnungen wurden dann wiederum von den Rumänen rückentlehnt (z.B. 

blânduşa, statt rumänisch „brânduşa“ [Frühlingskrokus], farisoane, statt rumänisch 

„parasoale“ [Parasolpilze]). Der Verfasser führt an, dass auch eine Studie über den 

                                                 
1
 Dazu ist die bibliografische Liste der Monografie zu vergleichen ( Seite 308). 
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ethnobotanischen Wortschatz der Zigeuner wichtig sei, da das Zigeuneridiom altes 

Wortgut eher bewahrt hat und in diesem alte rumänische Bezeichungen der Pflanzen- 

und Tierwelt erhalten geblieben sind.  

Abschließend bemerkt Drăgulescu, dass anfänglich das Verfassen einer 

multiethnische Monografie geplant war, die den Titel „Volksbotanik des Harbachtals“ 

(ohne dem Terminus „rumänisch“) erhalten sollte, da er vor allem die pflanzlichen 

Informationen aus den Arbeiten von Pauline Schullerus
2
 verwerten wollte. Die massive 

Auswanderung der Siebenbürger Sachsen nach 1989, als auch die Schwierigkeit die 

sächsischen Pflanzennamen dialektal wiederzugeben, hat ihn dazu bewogen auf diese 

Absicht zu verzichten und sich nur auf das Sammeln von rumänischen 

ethnobotanischen Informationen zu konzentrieren.  

2. Bemerkungen zur rumänischen Volksbotanik des Harbachtals [Consideraţii 

asupra botanicii populare româneşti din Valea Hârtibaciului] (Seite 7 bis Seite 13). 

In diesem Kapitel geht Drăgulescu auf die Methode näher ein, die seinen 

Forschungen zugrundeliegt. Die Untersuchungen wurden aufgrund eines vom 

Verfasser zusammengestellten Fragebogens durchgeführt, der im Anhang der 

Monografie mitgegeben wird. 

Drăgulescu führt an, dass von den 60 Forschungsaufenthalten in der Zeitspanne 

1969 bis 2012, 460 Dorfbewohner aus 41 Ortschaften befragt wurden; doch konnten 

nur 203 auf die gestellten Fragen antworten. Die in den letzten zehn Jahren erhaltenen 

Informationen waren leider nicht mehr so inhaltsreich, so informativ, wie die 

vorangegangenen. Die Antworten der Gewährspersonen waren oft dürftig, inhaltslos 

(z.B. „Es ist ein Unkraut für Krankheiten“; „es ist für alle Krankheiten gut“; „man 

macht daraus Tee“; „man gibt es den Schweinen und den Rindern“; „zu etwas ist es 

gut“; „Gott weiß wofür es gut ist“). Auch auf die Frage „Wie heißt die Pflanze, die vor 

deinen Füßen blüht“?, konnte nur geantwortet werden: „Wir kennen die nicht, wir sind 

vom Land“. Der Verfasser musste mehrere Male dieselbe Ortschaft aufsuchen und 

verschiedene Methoden anwenden, um die gewünschte Antwort zu erhalten. Auch 

Verbindung mit Kirche und Schule musste aufgenommen werden. Da nicht alle 

Ortschaften aufgesucht werden konnten, hat Drăgulescu aufgrund von Absprachen 

Verbindung mit bestimmten Gewährspersonen auch telefonisch aufgenommen und 

konnte auch auf diese Weise sein Informationsmaterial ergänzen. 

Die ethnobotanischen Forschungsergebmisse haben letztlich ergeben, dass die 

Bewohner des Harbachtals 765 Pflanzenarten kennen, von denen 698 Kormophyten 

(Gefäßpflanzen. Sprosspflanzen) sind, und 67 Thallophyten (Thallusplanzen, z.B. 

Algen, Pilze). 530 sind wildwachsende Pflanzen, der Rest kultivierte. Von den 765 

bekannten Pflanzenarten wurden 450 für alimentäre, terapeuthische, magische, rituelle, 

ornamentale und häusliche Zwecke verwendet. Es wurden 1508 Pflanzenartennamen 

im Harbachtal notiert.  

Von denen sind 704 im „Ethnobotanischen Wörterbuch“ von Al. Borza (1968) 

nicht enthalten. Dazu gehören 662 Namen von Kormophyten und 42 Namen von 

Thallophyten, die kursiv im Index der Monografie angeführt werden. Es konnten auch 

einige linguistische folklorisitisch-chorologische, ökologische und ethnografische 

Aspekte verzeichnet werden.  

Der Verfasser führt an, dass im Harbachtal das Areal für die 

                                                 
2
 Ebda. 
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Pflanzenbezeichnung „varză“ [Kraut] beginnt und sich weiter bis zur Donau fortsetzt, 

dann unterbrochen wird von dem Synonym „curechi“, das für die Maramuresch bis zur 

Großen Târnava und dem Großen Secaş bezeichnend ist. Es konnten einige 

Entlehnungen aus dem Siebenbürgisch-Sächsischen verzeichnet werden (z.B. bertin 

[Bertram], calarabă [Kohlrabi], cherbăl [Kerbel], crumpene [Kartoffeln], finchen 

[Fenchel], lurben [Lorbeer], mure [Möhren], paradaise [Paradeis, Tomaten], rabarbăr 

[Rhabarber], rozinchine [Rosinen], ţâncraus [Zinnkraut, Ackerschachtelhalm], ţelăr 

[Zeller, Sellerie], ţitron [Zitrone] usw.; relativ wenig ungarische: chispapuci [rumänisch 

‘papucii domnişoarei’ = Fräuleinschuhe], ciormoiag [wohl rumänisch ‘grâu negru’ = 

schwarzes Korn ], picioci [Kartoffeln], porodici [Paradeis], saschiu [rumänisch 

vielleicht im Sinne von ‘iarba sasului’ = das Gras des Sachsen]; in den letzten Jahren 

kommen auch zigeunerische Bezeichnungen hinzu (z.B. farisoane [rumänisch 

‘parasoale’ = Parasolpilze], filandroană [rumänisch ‘filodendron’ = Philodendron], 

tirigloambe [rumänisch ‘ciupercă domnească’ = Herrenpilz]. Auch international 

bekannte Pflanzenbezeichnungen konnten festgestellt werden, wie: Aloe, Klematitis 

[Waldrebe], Ficus (Birkenfeige), Hortensie, Petunie, Primel u.s.w. Dazu kommen 

seltene Species, wie: Cypripedium calceolus [Gemeiner Frauenschuh], Narcissus 

radiflorus [Sternnarzisse], Pulsatilla montana [Bergkuhschelle], Corydalis cava 

[Gemeiner oder Hohler Lerchensporn]. Weitere Forschungen haben ergeben, dass 

einige an Pflanzen gebundene Bräuche zum Verschwinden derselben Pflanzen 

beitragen können und auch bedingt zum Verlust oder Veränderung der Rituale führen. 

So hat der Brauch zu Pfingsten eine, zwei oder vier Birken vor das Haus eines 

heiratsfähigen Mädchens zu setzen, dazu geführt, dass in bestimmten Ortschaften des 

Harbachtals die Birke aus den Wäldern verschwunden ist. Stattdessen werden heute 

Weißbuche, Buche und Pappel vor das Haus der Mädchen gepflanzt. Letztlich konnte 

festgestellt werden, dass die jüngere Generation für bestimmte Pflanzen die rumänische 

literarische Bezeichnung verwendet (z.B. cartof [Kartoffel], castravete [Gurke], fasole 

[Bohne], hamei [Hopfen], hrean [Kren, Meerrettich], liliac [Flieder], piper [Pfeffer], 

rapiţă [Raps], roşii [Paradeis], salcie [Weide], usturoi [Knoblauch], tarhon [Bertram], 

ţelină [Zeller]), während die ältere Generation für diese Pflanzen dialektale Formen 

bevorzugt (crumpene, crastavete, fâsaică, hemei, hirean, malin [Flieder] chiper, rachiţă, 

salcă, ai [Knoblauch], tarcăn, ţeler). 

3. Zur Geschichte der ethnobotanischen Forschungen im Harbachtal [Istoricul 

cercetărilor etnobotanice în Valea Hârtibaciului] (Seite 13 bis Seite 15) 

Drăgulescu bemerkt, dass es zunächst die Arbeiten von Pauline Schullerus
3
 sind, 

die auch einige rumänische Namen von Heilpflanzen enthalten sowie von 

verschiedenen Pflanzengattungen, die im Jahreslauf bei bestimmten Bräuchen, 

Ritualien, Verwendung finden. Schullerus beschränkt sich hauptsächlich auf die 

Pflanzenwelt, der beiden am mittleren Lauf des Harbachs liegenden Gemeinden, Alzen 

und Kastenholz. Nach mehr als zehn Jahrzehnten bringen die Arbeiten, der beiden 

Naturwissenschaftler, C. Drăgulescu (1995)
4
 und Livia Bucşa (1995)

5
 einige 

Informationen über Pilzarten. Zwischen 2002 und 2010 publiziert Drăgulescu Beiträge 

über mehr als zehn Pilzarten, die in den genannten Ortschaften wachsen. Der Verfasser 

                                                 
3
 Ebda 

4
 Ebda Seite 307. 

5
 Ebda. 
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hebt hervor, dass leider über wenige Ortschaften des Harbachtals eine Monografie 

verfasst wurde – und wenn – dann enthalten die Unterkapitel dieser Arbeiten nichts 

Ausführliches über die Vegetation im Allgemeinen, über die Flora oder über die 

Volksmedizin (angeführt werden: Alţîna [Alzen], Beneşti [Begendorf], Caşolţ 

[Kastenholz], Coveş [Käbisch, Kabisch], Fofeldea [Hochfeld], Ghijasa de sus [Ober-

Gesäß], Marpod [Marpod], Ţichindeal [Ziegenthal]). Dazu kommt auch 

Informationsmaterial, das der Verfasser (wie schon an anderer Stelle angeführt) aus 

dem Archiv des „Museums für traditionelle Volkskultur – Astra Sibiu“ in seiner 

Monografie verwertet. Es handelt sich um Hefte, in denen die Lehrer der jeweiligen 

Ortschaft mit persönlichen Eintragungen über Ernte, traditionelle Beschäftigungen, 

Bräuche u.s.w. Auskunft geben. Aus den Archivbelegen geht hervor, dass vor 60 bis 80 

Jahren fast jede Ortschaft eine sogenannte „Besprecherin“ hatte, eine zauberkundige 

Frau, die bestimmte Heilpflanzen kannte und auch wusste für welche Krankheit, 

Beschwerden sie anzuwenden sind [rumänisch „fermecătoare“, auch „descântătoare“ 

oder „lecuitoare]. Es konnte aber auch ein sachkundiger Mann sein, „der zu heilen“ 

verstand. 

Drăgulescu führt in der Monografie einige dieser Personen an, die alle gegen 

Ende des 19. Jahrhunderts geboren wurden. Es handelt sich hauptsächlich um die 

Behandlung folgender Krankheiten, Beschwerden: Gelbsucht [gălbinarea], „das 

Berufen“ [deochiul], „Durchfall“ [diareea], „Milzbrand“ (auch Anthrax) [buba-neagră], 

„Wunden“ [rănile], „Geschwüre“ [bubele], „Verbrennungen“ [arsurile], „das Friesen“ 

[fieberhafte Zustände, vor allem mit Schüttelfrösten verbunden = frigurile], „Zahn- und 

Kopfweh“ [durerile de măsele şi de cap], „Anschwellungen“ [umflăturile], 

„Verrenkungen“ [scrântiturile] und andere.  

4. Vergleich zwischen der Volksbotanik des Harbachtals, des Fogarascher 

Landes und der „Mărginimea Sibiului” [Comparaţie între botanica populară din Valea 

Hârtibaciului, Ţara Făgăraşului şi Mărginimea Sibiului] (Seite 15 bis Seite 24) 

Drăgulescu hält es für notwendig einen solchen Vergleich dieser folkloristischen 

Landschaftsgebiete zu machen, um einige Charakteristiken und Veränderungen zu 

markieren, die sich durch die Struktur, die Bevölkerungsdichte, ihre Geschichte und 

Kultur, der umgebenden Natur und anderer Faktoren ergeben haben.  

In drei Tabellen werden die entsprechenden ethnobotanischen 

Forschungsergebnisse der angeführten Landschaftsgebiete verzeichnet. Jede Tabelle 

enthält bestimmte Rubriken, zunächst mit den Ortschaften die dem jeweiligen 

Landschaftsgebiet zuzuordnen sind (die Reihenfolge erfolgt den erhaltenen 

ethnobotanischen Daten entsprechend). Die folgende Rubrik enthält die Anzahl der 

Forschungsreisen, die darauf folgende die Anzahl der befragten Gewährspersonen (die 

aussgakräftige Informationen geben konnten). Die letzte Rubrik bezieht sich auf die 

Anzahl der Informationen, die aus jeder Ortschaft notiert wurden 

(Pflanzenbezeichnungen, ihre Verwendung, Bräuche, Ritualien, Legenden). 

Der Verfasser hebt hervor, dass zu der Anzahl der befragten Gewährspersonen, 

Informationen mit weiter Verbreitung, die allen Bewohner der entsprechenden 

Landschaft bekannnt waren, hinzu kommen. Diese Ermittlungen wurden hauptsächlich 

vom Verfasser eingebracht, nur in einigen Fällen sind sie Büchern und Archiven 

entnommen (was auch in den vorangegangenen Abschnitten vermerkt wurde). 

Abhängig von den Kenntnissen der Gewährsperson und der zur Verfügung 

gestandenen Zeit hat die Befragung zwischen einer halben Stunde und fünf Stunden 
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gedauert. Gewährspersonen, die bei der Befragung nicht Geduld zeigten oder die 

Fragen nicht ausreichend beantworten konnten, wurden in die Listen nicht 

aufgenommen. Eine Ausnahme wurde in solchen Fällen gemacht, wenn die wenigen 

Informationen neu waren und wertvoll für die Klärung anderer ethnobotanischen 

Daten. 

Zusammenfassend konnte festgestellt werden, dass im Harbachgebiet die 

höchste Anzahl an Informationen bezüglich Ortschaft und Gewährsperson verzeichnet 

werden konnte. Das ist darauf zurückzuführen, dass der für dieses Gebiet 

zusammengestellte Fragebogen viel ausführlicher war, mehr Fragen enthielt, auch 

wurde jedem Gewährsmann, mehr Zeit gewidmet (meistens mehr als zwei Stunden).  

Die Erhebungen haben ergeben, dass den Bewohnern der drei Landschaften 700 

bis 800 Spezies bekannt waren (von den wildwachsenden Spezies waren aproximativ 

500 bekannt). Die Anzahl der inregistrierten Pflanzenbezeichungen ist direkt 

proportional mit der Anzahl der befragten Gewährspersonen und der Anzahl der 

untersuchten Ortschaften, mitgerechnet die Durchschnittsanzahl der Bezeichnungen für 

eine Pflanzenart. Dazu kommen noch andere, in Prozenten hinzu gefügte Daten.  

Der Verfasser erläutert letztlich, dass aus der „Mărginimea Sibiului” 39,2 neue 

Benennungen verzeichnet werden konnten. Dazu muss bemerkt werden, dass Professor 

Dr. Al. Borza, im „Ethnobotanischen Wörterbuch (1968)“ schon einen guten Teil der 

Pflanzen dieser Landschaft, besonders die aus Răşinari, verzeichnet hat. 

5. Pflanzen in der rumänischen Volksmedizin [Plantele în medicina populară 

românească] (Seite 25 bis Seite 33) 

In diesem Kapitel wird die Entwicklung der rumänischen Volksmedizin vom 

Altertum ausgehend bis in die Gegenwart zusammengefasst erläutert. 

Der Verfasser geht davon aus, dass es Millionen von Pflanzenheilmitteln gibt, 

die auf den Markt kommen. Es stellt sich die Frage, woher diejenigen, die diese 

Medikamente auf den Markt bringen, die entsprechenden Rezepte für die 

entsprechende Herstellung haben und woher die ersten Bewohner des Landes wussten, 

welche Pflanzen heilende Kraft besitzen und welche Krankheiten man mit diesen 

Pflanzen heilen kann. Der einfache rumänische Bauer ist der Meinung, dass „der Liebe 

Gott“ Heilmittel für alle Krankheiten erteilt hat, aber nur die von ihm Auserwählten, 

besitzen die Kraft, Krankheiten zu heilen. Dass die Volksmedizin sich so durchgesetzt 

hat und weiter lebt, ist darauf zurückzuführen, dass Rumänien sich im Zentrum 

Europas befindet, innerhalb dieses karpaten-donauländisch-pontischen Raumes eine 

günstige geografische Lage hat, es ist ein Land in dem alle Reliefarten vertreten sind, 

günstig für eine vielfältige Flora und Fauna. Demzufolge gehört Rumänien zu den 

ersten 7 europäischen Ländern, was die Anzahl der Pflanzenspezies betrifft, die auf fast 

20000 geschätzt werden. Von diesen sollen 3630 spontane Kormophyten 

(Sprosspflanzen, „höhere Pfanzen“) sein (ohne dass zu dieser Angabe auch die 

hybriden Spezies gezählt werden). Ein Viertel von diesen Pflanzen werden in der 

Medizin für über 300 Krankheiten verwertet.  

Dazu kommt auch, dass Rumänien zu den Entwicklungsländern gehört, die 

Umweltverschmutzung ist noch nicht so betont fortgeschritten wie in anderen Ländern, 

auch die Anwendung von chemischen Mitteln in der Landwirtschaft ist reduzierter. Das 

hat auch dazu beigetragen, dass die Heilpflanzen vor vielen Verunreinigungen 

verschont geblieben sind und aus diesem Grund sich auch erhalten haben.  

Der Verfasser weist darauf hin, dass der größte Teil der Behandlungen und 
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Heilmitteln der Allopathiemedizin zuzuordnen sind, doch hat er festgestellt, dass eine 

bestimmte Anzahl dieser Heilmittel auch in der Homöopathietherapie Anwendung 

finden (z.B. Cannabis sativa [Hanf], Datura stramonium [Gemeiner Stechapfel], 

Helleborus purpurascens [Rötliche Nieswurz], Hyoscyamus niger [Gemeines 

Bilsenkrau] Sambucus nigra [Schwarzer Holunder], Urtica urens [Kleine Nessel, 

Brühnessel], Solanum dulcamara [Bittersüß, die Gichtrebe], Veratrum album [Weißer 

Germer, Weiße Nießwurz]). Daraus schließt er, dass die rumänischen Bauern, die in 

kleinen Mengen, diese (meist giftigen) Pflanzen als Heilmittel verwendet haben, 

unbewusst, seit hunderten von Jahren Homöopathie betrieben. Wahrscheinlich haben 

sie eine Reihe von Heilmitteln und Heilverfahren der geto-dakischen Integralmedizin 

entnommen, einschließlich Heilmittel und Heilverfahren homöopathischen Typs. Als 

Beweis führt er an, dass 19 der angegebenen Heilpflanzen schon in den Arbeiten des 

Dioscorides und des Pseudo-Apuleius als von den Dakern bekannte Heilpflanzen 

angeführt worden seien. Die Emanzipation der Bauern, deren viele heute in der Stadt 

leben, hat dazu geführt, dass ihre einstige Naturverbundeneit verloren gegangen ist, 

wenige sind noch Anhänger der naturistischen Medizin. Eine Umfrage hat ergeben, 

dass 70-, 80-, 90-jährige Bauern behauptet haben, dass sie noch nie im Leben beim 

Arzt waren. Ein Drittel der Befragten haben bekundet, dass sie sich sowohl an die 

Anweisungen des Arztes halten als auch mit Heilmitteln nach alter Weiber Art 

behandeln, die sie von Großeltern oder anderen dafür „spezialisierte Personen“ 

übernommen haben. Der Verfasser bemerkt, dass die rumänische Pflanzenheilkunde 

vor einem Jahrhundert ihren Höhepunkt erreicht hat, als noch 700 Pflanzenarten in 

diesem Bereich verwendet wurden. Da meist die traditionelle rumänische 

Pflanzenheilkunde heute mit Magie und Zaubersprüchen begleitet wird, scheint sie 

vielen Kranken, auch Medizinern als unglaubwürdig, sie wird nicht ernst genommen.  

Neben all diesen Bemerkungen, ist Dăgulescu der Meinung, dass der magische 

Zauberspruch, auf den einfachen Menschen postiv wirkt, ihn von psychologischen 

Belastungen befreien kann. In den meisten Fällen haben die sogenannten rumänischen 

„Besprecherinnen“ die Zauberformeln vor der Anwendung oder während der heilenden 

Behandlung eingesetzt, was auch heute noch bei schweren Krankheiten praktiziert wird 

und oft dasselbe Resultat bringt, wie moderne medizinische Konsultationen beim 

Psychologen. 

6. Die wissenschaftlichen Bezeichnungen der Pflanzenarten in alphabetischer 

Reihenfolge von A bis Z aufgelistet [Conspectul alfabetic al speciilor după denumirile 

ştiinţifice, de la A la Z] (Seite 35 bis Seite 251) 

In den Ausführungen erfolgt zunächst die lateinische Bezeichnung mit dem 

Namensgeber, danach fett gedruckt die gebräuchlichste Volksbezeichnung. Wenn für 

dieselbe Art in den einzelnen Ortschaften andere Bezeichnungen gelten, werden diese 

auch angegeben und die entsprechende Gewährsperson in Klammer mit Ortschaft 

angeführt. Anbei wird auch angegeben zu welchem Zweck die Pflanze verwendet wird 

(bei Verarbeitung von Nahrungsmitteln, für medizinische, ornamentale oder magische 

Zwecke). 

Es wird der Unterschied gemacht zwischen Kormophyten und Thallophyten  

Kormophyten (Gefäßpflanzen, Sprosspflanzen) [rumänisch: cormofite] (Seite 25 

bis Seite 236) 

Es sind die sogenannten „höher stehenden Pflanzen“, die aus Wurzel, Stamm, 

Blättern bestehen, auch Blüten und Früchte tragen. Dazu gehören auch Pflanzen die 
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keine Blüten haben, die Pteridophyten, die sich durch Sporen vermehren (z.B. die 

Farne) sowie die Gymnospermen (Nacktsamer) Nadelbäume, Sträucher und die 

Angiospermen (Bedecktsamer; ihre Samenanlagen sind in einen Fruchtknoten 

eingeschlossen).  

z.B. Acer pseudoplatanus L. 

paltin [Ahorn] mit Gewährspersonen und Ortschaften (Faur Simion – Daia 

[Thalheim], Stoia Elena – Hosman [Holzmengen] u.a.); paltin Alb [Weißer Ahorn] 

(Faur Simion – Daia [Thalheim] u.a.) paltin de munte [Bergahorn]) Duca Ioan – Pelişor 

[Magarei]). 

Thallophyten [rumänisch: talofite] (Seite 237 bis Seite 251) 

Die Thalluspflanzen umfassen die unterste Abteilung der Sporenpflanzen 

(Algen, Pilze, Flechten, Moose). Sie bilden weder Wurzeln noch Sprosse, sondern 

einen ein- oder mehrzelligen, faden- bis flächenförmigen Thallus) 

z.B. Agaricus campestris L. 

ciupercă, ciuperci [Pilz, Pilze] mit den Gewährspersonen und Ortschaften 

(Mohan Elena – Bungard [Baumgarten]; Dragoman Ana – Nocrich [Leschkirch] u.a.), 

ciuperci albe [Weiße Pilze]) (Bârsan Viorica – Marpod [Marpod] u.a.), ciuperci de 

câmp [Feldpilze] (Aldea Petru – Cornăţel [Harbachdorf] u.a.), ciuperci de luncă 

[Wiesenpilze] (Balay Vasilica – Stejărişu [Probstdorf] u.a.); ciuperci de pajijte 

[Weidenpilze] (Adam Gheorghe – Agnita [Agnetheln] u.a. 

7. Index der rumänischen pflanzlichen Volksbezeichnungen mit ihren 

entsprechenden wissenschaftlichen Bezeichnungen [Indexul alfabetic al denumirilor 

populare româneşti cu numele lor ştiinţific] (Seite 235 bis Seite 290) 

Die kursiv geschriebenen unterstrichenen Volksbezeichnungen sind im 

„Ethnobotanischen Wörterbuch“ von Al. Borza (1968) nicht verzeichnet und bisher für 

Südsiebenbürgen nicht erwähnt worden. Dem Verzeichnis der Kormophyten (Seite 253 

bis 286), folgt das Verzeichnis der Thallophyten (Seite 287 bis 290) 

8. Ethnobotanischer Fragebogen [Chestionar etnobotanic] (Seite 291 bis Seite 

297) 

Der Fragebogen enthält: Ort, Kreis, Datum der Aufnahme; Vor- und Nachname 

der Gewährsperson, deren Adresse, Geburtsjahr und Beruf. Dazu auch die Frage woher 

der Gewährsperson ihre botanischen Kenntnisse hat (von Großeltern, Eltern, Nachbarn, 

aus der Schule oder Lektüre). 

Die sinnvoll gestellten Fragen lauten: 

–Wie heißt die Pflanze und wozu wird sie verwendet ? (dazu werden 

verschiedene Benennungen derselben Pflanze angeführt).  

–Wie sieht die Pflanze aus, wo wächst sie, wofür wird sie verwendet? (mit 

Beispielen angeführt). 

–Welche Bäume und Sträucher wachsen im Wald (was kann aus ihrem Holz 

hergestellt werden)? 

–Welche Pflanzen werden in Gärten, auf Friedhöfen und in Blumentöpfen 

kultiviert? 

–Welche Apfel-, Birnen-, Pflaumen-, Kirschen-, Nuss-, Weintrauben-, Bohnen- 

und Kartoffelarten werden in der betreffenden Ortschaft kultiviert? 

–Welche Pilze sind bekannt und werden von den Dorfbewohnern als 

Nahrungsmittel verwendet?  

–Was kann von wildwachsenden Pflanzen gegessen werden (Früchte, Kerne, 
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Knollen, Stengel, Blätter)? 

–Welche Pflanzen wurden für die Behandlung einiger Krankheiten bei 

Menschen und Tieren verwendet (welcher Pflanzenteil wurde verwendet, was wurde 

daraus hergestellt)? 

–Welche Pflanzen wurden als Farbmittel verwendet (welcher Pflanzenteil wurde 

dafür gesammelt, wie erhielt man das Farbmittel, was wurde damit gefärbt)? 

–Gibt es Bräuche, Sitten, Rituale bei denen Pflanzen verwendet werden? 

(bezogen auf: Neujahr, das Dreikönigsfest, dem Heiligen Georg, Palmsonntag, Ostern, 

Johannistag, Pfingsten, Christi Himmelfahrt, Weihnachten und andere Feiertage). 

–Welche Pflanzen finden bei Tauf-, Hochzeits-, Begräbnisritualien 

Verwendung? 

–Gibt es eine Legende, die sich auf irgendeine Pflanze bezieht? (wie ist sie 

entstanden ?). 

–Name und Vorname der Gewährsperson? 

9. Liste der untersuchten Ortschaften mit den Gewährspersonen [Listă de 

localităţi şi informatori] (Seite 297 bis Seite 305) 

In der Liste werden 42 Ortschaften des Harbachtals angeführt [zu der wir auch 

die entsprechende deutsche Bezeichnung hinzufügen]; bei jeder Ortschaft stehen die 

befragten Gewährspersonen mit Geburtsjahr und Adresse:  

Agnita [Agnetheln], Alţîna [Alzen], Apoş [Abstdorf], Bărcut [Bekokden], 

Beneşti [Begendorf], Bârghiş [Bürgisch], Brădeni [Henndorf], Bungard [Baumgarten], 

Caşolţ [Kastenholz], Cornăţel [Härwesdorf, Harbachdorf], Coveş [Käbisch, Kabisch], 

Daia [Denndorf], Dealu Frumos [Schönberg], Fofeldea [Hochfeld], Ghijasa de Jos 

[Unter-Gesäß], Ghijasa de Sus [Ober-Gesäß], Hosman [Holzmengen], Iacobeni 

[Jakobsdorf/Agnetheln], Ighişu Vechi [Wallachisch-Eibesdorf], Ilimbav [Eulenbach], 

Marpod [Marpod], Merghindeal [Mergeln], Mohu [Moichen], Movile 

[Hundertbücheln], Netuş [Neithausen], Nocrich [Leschkirch], Noiştat 

[Neustadt/Agnetheln], Noul [Neudorf/Hermannstadt], Nucet [Johannesberg], Pelişor 

[Magarei], Retiş [Retersdorf], Roşia [Rothberg], Ruja [Roseln], Seliştat [Seligstadt], 

Stejărişu [Probstdorf], Ţeline [Woßling], Ţichindeal [Ziegenthal], Vărd [Werd], Vecerd 

[Bußhardt], Vurpăr [Burgberg], Zlagna [Schlatt]. 

10. Literaturverzeichnis [Bibliografie] 

Im Verzeichnis werden die Arbeiten angeführt, die grundlegend für die 

wissenschaftlichen Ausführungen des Verfassers sind. Leider fehlt in dieser Liste das 

„Ethnobotanische Wörterbuch“ (1968) von Al. Borza [Borza, Alexandru, 1968, 

Dicţionar etnobotanic, Editura Academiei Bucureşti]m das in der Monografie mehrere 

Male angeführt wird. Zu dem Belegtmaterial gehört auch eine Grundkarte des 

Harbachtals mit entsprechender Legende (nach Florina Grecu, 1992). 

11. Schlussbetrachtungen des Rezensenten (Concluzii) 

Zusammenfassend soll anerkennend hervorgehoben werden, dass das von 

Drăgulescu im Laufe von 40 Jahren zusammengetragene und in der Monografie 

verarbeitete Datenmaterial aus den Ortschaften des Harbachtals dreiviertel der 

Monografie ausmacht. Das Ziel des Verfassers war es, die erbrachten volksbotanischen 

Forschungsergebnisse vor dem Vergessen zu bewahren und als Informationsquelle für 

linguistische, ethnografische, phythopharmazeutische, mythologische und andere 

Studien zur Verfügung zu stellen. 

Sigrid HALDENWANG 
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Maria Barna, Cozmina Costiniuc, Lenuţa Cristea, Gabriela Negru, 

Reţete tradiţionale din judeţul Sibiu, 
Sibiu, Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, 2014, 100 p.  

(Apariție editorială cu finanțare AFCN) 
 

Centrul Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale 

„Cindrelul-Junii” Sibiu a editat, cu sprijinul financiar al Administrației Fondului 

Cultural National, Reţete tradiţionale din judeţul Sibiu. Primul produs editorial care 

valorifică gastronomia tradițională a județului nostru, acest volum a apărut în luna 

noiembrie a anului 2014, la editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. Lucrarea, 

coordonată de managerul instituției – Silvia Macrea, cu rețete preluate şi redactate de: 

Maria Barna, Cozmina Costiniuc, Lenuța Cristea şi Gabriela Negru, reprezintă 

fructificarea rezultatului cercetărilor în teren efectuate de către echipa Centrului, în 

anul 2011, în cadrul proiectului Cercetarea gastronomiei tradiționale din județul Sibiu. 

Cercetările în cele 5 zone etnofolclorice ale Sibiului: Mărginimea Sibiului, Țara 

Secașelor, Valea Hârtibaciului, Valea Târnavelor și Țara Oltului, finanțate de AFCN, 

au relevat faptul că multe din rețetele identificate nu sunt cunoscute generațiilor tinere, 

dar sunt prezente în memoria pasivă a vârstnicilor. 

În activitățile de cercetare mai sus menționate, echipa a identificat peste 300 de 

rețete tradiționale, material vast care a fost editat pe suport electronic şi arhivat în baza 

de date digitizată a Centrului. Astfel, munca de teren a cercetătorilor a fost continuată 

apoi, prin ascultarea înregistrărilor audio-video; din materialul bogat existent s-au 

extras informațiile gastronomice vizate, referitoare la prezentarea rețetelor alese spre 

publicare. Pe alocuri, s-au estimat cantitățile ingredientelor folosite la pregătirea 

felurilor de mâncare, iar numeroasele fotografii realizate în cercetare au fost selectate, 

păstrându-se pentru ilustrarea rețetelor doar cele mai sugestive. Volumul de față nu este 

însă unul exhaustiv, căci nici nu s-ar fi putut cuprinde multitudinea de rețete, de 

variante de rețete şi informații de natură folclorică într-un singur volum. Fiecare rețetă 

a fost prezentată respectând autenticitatea gastronomiei tradiționale, iar uneori și modul 

de a vorbi specific fiecărei localități, creionându-se, astfel, specificul gastronomic din 

lumea satului sibian tradițional. Cartea oferă, de asemenea, detalii despre contextul 

cultural în care aceste mâncăruri erau odinioară pregătite. Mai mult, rețetele au fost 

preparate de oamenii locului pentru a se putea consemna fiecare pas, precum şi 

instrumentarul folosit în bucătărie. Acest produs editorial se diferențiază, astfel, de 

cărțile obișnuite de bucate prin perspectiva multidisciplinară asupra rețetelor: sub 

aspect folcloric şi etnografic, mâncărurile sunt legate de marile evenimente din viața 

omului, de sărbătorile de peste an, de muncile câmpului etc.; din punct de vedere 

antropologic şi nutrițional, rețetele tradiționale acoperă toate preparatele de la supe şi 

ciorbe, mâncăruri, deserturi, pâine și derivate din pâine, ouă roșii, preparate din lapte, 

preparate din carne de porc, murături. Mai mult, cartea valorifică atât rețete specifice 

românilor, cât şi din gastronomia etniilor conlocuitoare. Din structura cărții mai 

spicuim: cuvânt înainte al coordonatorului de proiect editorial, ipostaze din cercetare, 

lista persoanelor care au oferit informații şi bibliografie. 

Redactată într-un stil clar şi accesibil tuturor cititorilor, această primă 

enciclopedie cu caracter gastronomic dedicată Sibiului a avut un impact spectaculos la 

publicul larg, astfel că, în scurt timp de la lansare s-a vândut într-un tiraj impresionat. 

Carte unicat în peisajul editorial sibian – Reţete tradiționale din zona Sibiului – 
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răspunde deopotrivă necesității de a restitui fapte de cultură tradițională şi celei de a 

oferi gurmanzilor o privire într-o bucătărie plină de savoare şi de poveste. Lucrarea 

poate fi achiziționată la prețul de 21,00 lei, de la sediul Centrului Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii Sibiu”, din str. Tudor 

Arghezi nr. 13, Sibiu. 

Cozmina COSTINIUC 

 

 

Ilie Moise, Cartea Cutului… monografia unui sat transilvan, 
Alba Iulia, Editura „Altip”, 2014, 232 p. 

 

Cartea Cutului..,. scrisă de către universitarul Ilie Moise, a apărut recent la 

Editura „Altip” din Alba Iulia şi se constituie într-o veritabilă carte de vizită şi de 

onoare a unei comunităţi străvechi, un model de monografie a unui sat transilvănean. 

De-a lungul celor 232 p., autorul spune frumos şi documentat povestea devenirii 

satului în care s-a născut şi a oamenilor de aici, cu accent pe personalităţile localității 

(Septimiu Albini, dr. Ilie Dăianu, prof. Iosif Bâtiu ș.a.), dar şi pe oamenii simpli care au 

creat şi s-au dezvoltat, material şi spiritual, în acest colţ de lume. Monografia localităţii 

Cut a cunoscut mai multe variante scrise de-a lungul ultimei jumătăți de secol. Prima 

variantă, intitulată Schiță monografică a folclorului din Cut, județul Alba, a fost 

prezentată, în primăvara anului 1972, la Facultatea de Litere din Cluj Napoca, în 

vederea obținerii licenței în filologie – specialitatea folclor. Antologia de literatură 

populară alcătuită cu acest prilej, a fost publicată în 1977, în volumul Dorurile, flori 

adânci, apărut la Alba Iulia în același an. Studiul monografic propriu-zis a văzut 

lumina tiparului abia în 1990, când a apărut în tomul al V-lea de Studii și comunicări 

(de etnologie), sub titlul Cutul – eșantion de cultură și civilizație tradițională 

românească. A fost lansată la 23 august 1991, cu prilejul aniversării a 700 de ani de la 

prima atestare documentară a localității. Lucrarea s-a bucurat de aprecierea criticii de 

specialitate, fiind consemnată în toate studiile de sinteză privind monografiile rurale 

din România. O variantă în imagini… Cutul și oamenii săi, a apărut în 2011, cu prilejul 

aniversării a 125 de ani de la nașterea celui mai important fiu al satului, publicistul 

memorandist, Septimiu Albini. Ediția actuală aduce informația la zi, completările 

vizând, îndeobște, evenimentele de după 1990. Se oprește, îndeaproape, la mutațiile 

intervenite în viața localității după anul 2004, odată cu revenirea acesteia la statutul de 

comună. Urmând rigorile unei adevărate lucrări de ştiinţă, volumul propune cititorilor 

trei capitole mari: 1.Cadrul geografic, istoric şi cultural, 2.Ocupaţiile tradiţionale, 

3.Etnografie şi folclor, fiecare capitol având între șase și opt subcapitole. Spațiul cel 

mai generos îl acordă etnografiei și folclorului, domenii prin care reușește să contureze 

identitatea localității. Un Indice de informatori, Glosarul dialectal, Lista ilustraţiilor și 

Bibliografia selectivă completează, în chip fericit, demersul științific al profesorului 

Ilie Moise. Ținuta grafică elegantă, formatul lucrării, coperta și caracterul de literă 

inspirat alese, fac din Cartea Cutului… una din cele mai agreabile monografii apărute 

în ultima vreme. Cartea Cutului... scrisă într-un limbaj accesibil, are o dublă 

adresabilitate: către specialişti şi, deopotrivă, către toţi cei care vor să afle povestea 

unui sat de oameni harnici şi frumoşi, mândri că s-au născut ori trăiesc în acest colţ de 

ţară. 

Mioara POP 




