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Întâlniri esențiale1
  

 

Despre locul profesorului Pavelescu în etnologia și antropologia 

românească s-au scris sute de pagini, au vorbit marcante personalități ale 

culturii române precum Dimitrie Gusti, Ion Muşlea, Romulus Vuia, Ovidiu 

Bârlea şi chiar patronul spiritual al Universității sibiene – poetul şi filosoful 

Lucian Blaga, al cărui doctorand a fost în anii ’40. 

Trăim în această toamnă un moment de reală împlinire şi satisfacție, 

prilejuit de aniversarea a 100 de ani de la naşterea unuia dintre cei mai 

importanți cercetători ai culturii şi civilizației tradiționale – prof. univ. Gh. 

Pavelescu – ilustru reprezentant al comunității academice sibiene. În cei 93 de 

ani de viață, (s-a născut la 18/31 martie 1915 în localitatea Purcăreți din județul 

Alba) şi 75 de activitate ştiințifică, profesorul Pavelescu a acumulat experiență, 

prestigiu şi, nu în ultimul rând, autoritate.  

Trebuie să recunoaştem că, atunci când un om atinge vârsta patriarhilor 

şi continuă să muncească şi să scrie în fiecare zi, avem de-a face nu numai cu o 

performanță biologică, ci şi cu una intelectuală. Domnia sa a fost o 

personalitate a vieții academice româneşti, consemnată în toate enciclopediile 

de specialitate, al cărei nume se identifică, de peste şapte decenii, cu 

momentele de vârf ale etnologiei contemporane, marcând-o definitiv prin 

câteva performanțe, greu de egalat, cu valoare de unicat în istoria acestei 

discipline. 

În 1934, încă elev la Liceul „Aurel Vlaicu” din Orăştie, devine 

colaborator al „Arhivei de Folclor” a Academiei Române (condusă de Ion 

Muşlea), căreia îi trimite, pe parcursul a doi ani (1934–1936), „86 culegeri de 

folclor ale elevilor de la Orăştie, dintre care peste 20 de caiete reprezentau 

culegeri personale”, după cum mărturiseşte însuşi autorul, în Radiografii 

spirituale – scrisori regăsite. 

La 22 de ani, remarcat de profesorul Romulus Vuia, este numit 

preparator la Muzeul de Etnografie al Ardealului. De acum va sluji 

învățământul românesc cu insignifiante intermitențe, independente de voința sa, 

vreme de 70 de ani. 

În 1939, la doar 24 de ani, publică în „Gând românesc”, Etnografia 

românească din Ardeal în ultimii douăzeci de ani, prima sinteză transilvană 

privind cercetările de cultură şi civilizație tradițională din spațiul intracarpatin. 

                                                 
STUDII ŞI COMUNICĂRI DE ETNOLOGIE, Tomul XXIX/2015, p. 7-26. 
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La numai 27 de ani, în 1942, era doctor în sociologie al Universității din 

Bucureşti şi doctor în filosofia culturii al Universității din Cluj – Sibiu. În 1945 

– anul în care împlinea „respectabila” vârstă de 30 de ani, obține cel de-al 

treilea titlu de doctor, de astă dată în etnografie şi folclor. Performanță unică în 

epocă, demnă de invidiat, dacă ne gândim că cele trei doctorate au fost conduse 

de personalități de talie europeană, ctitori de „şcoli” şi catedre româneşti, 

precum Dimitrie Gusti, Lucian Blaga şi Romulus Vuia. 

Să mai adăugăm că cele trei teze de doctorat – din fericire, toate tipărite 

– s-au constituit în contribuții unice în literatura de specialitate – Mana în 

folclorul românesc – teza susținută la filozofia culturii, fiind distinsă de 

Academia Română, în 1946, cu premiul „C. Rădulescu-Codin”. Principalul 

raportor – profesorul Dumitru Caracostea – îşi motiva propunerea de a fi 

premiată „şi pentru ceea ce dă şi în speranța că autorul va stărui într-o 

specialitate atât de strânsă de cunoaşterea poporului”. Numirea, în acelaşi an, în 

funcția de director al Muzeului Național de Artă Populară din Bucureşti 

(actualmente Muzeul Țăranului Român), nu mai pare, în acest context, decât un 

gest firesc, mai mult decât normal. 

La pensionarea profesorului Romulus Vuia, în 1947, este chemat la Cluj 

să-i urmeze magistrului său, la conducerea Muzeului de Etnografie al 

Ardealului şi a unicei catedre de etnologie şi folclor din România. Cu 

entuziasmul tipic unui bărbat abia trecut de 30 de ani şi siguranța ştiințifică pe 

care i-o conferă cele trei doctorate, Gh. Pavelescu încearcă să dea noi impulsuri 

cercetării etnografice căutând, totodată, să lărgească sfera de activitate a 

Muzeului de Etnografie al Ardealului, să-i îmbogățească anumite secțiuni cu 

noi şi valoroase obiecte. Dar norii negri se adunau la orizont, mersul triumfal al 

cercetării etnologice interbelice se apropia de final! Regimul „democratic”, 

instaurat în '45, devenea tot mai evident stalinist, iar „frații” de la răsărit 

începuseră „epurările”. În iunie 1950, este înlocuit la conducerea Muzeului din 

motive nejustificate. După numai un an, este desființată şi catedra de etnografie 

şi folclor, iar Gh. Pavelescu este „promovat” inspector în Ministerul Culturii. 

După alte 10 luni este „restructurat”, iar titularul ... lăsat pe drumuri. Dar greul 

abia acum începe. Năucit de câte s-au întâmplat şi „câte-or fi să vină”, se 

retrage la Purcăreți. Aici, printre ai săi, reîntors „la rădăcini”, în „plaiul 

mioritic” al Recei, fostul universitar redevine „copil”: se bucură de fiecare 

floare, redescoperă spațiul copilăriei, trăind momente de adevărată reverie. 

Omul matur tresare, însă, la orice suspiciune, revine la realitate şi se simte rănit 

de întrebările celor de acasă. 

Porneşte spre Sibiu – oraşul cu aleile umbroase, tânjind după plimbările 

cu „Marele Anonim”, după anii fericiți de „simplu asistent”. Dar aici... 

surpriză! Nimeni nu-l mai voia. Tentativa de a se angaja muncitor necalificat la 

uzinele „Balanța” eşuează. Într-un târziu, ajutat mai mult de necunoscuți decât 

de ai săi, este trimis profesor în Sebeşul de Jos, la poalele Surului. Se retrăgea, 

astfel, pentru aproape două decenii, „în folclor”, perioadă în care cercetătorul 
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biruie, încă o dată, omul răvăşit de „răutățile vremurilor”. Şi cum „oamenii-s 

sub vremi”, vorba cronicarului, profesorul Pavelescu o ia de la capăt, susținând 

examen după examen, colindând satele în căutarea „nestematelor folclorice”, ca 

un veritabil învățăcel. „Dezghețul” de după 1964 îi permite intrarea în Sibiu, iar 

la înființarea Institutului de Învățământ Superior îi renasc speranțele.  

Este chemat să conducă catedra de limba şi literatura română la proaspăt 

înființatul institut, i se recunosc titlurile ştiințifice, iar în 1971 Editura Minerva 

îi publică volumul Studii şi cercetări de folclor, rodul celor aproape două 

decenii de cercetare, care, după expresia profesorului Virgiliu Florea, „ni-l 

înfățişează pe acelaşi cercetător pasionat de mai de mult, care şi-a onorat, şi în 

condiții mai puțin propice, certa şi autentica vocație de folclorist”. Prin 

revenirea în actualitatea ştiințifică, reintra, de fapt, în circuitul de valori. Din 

nou conferențiar, din nou la catedră! Aceeaşi voce, aceleaşi gesturi, cu 

deosebirea că bărbatul, cărunt de-acum, semăna atât de puțin cu tânărul 

conferențiar din anii '50... 

Profesorul predă din nou, îşi îndrumă cu răbdare şi grijă studenții şi 

redactează cursuri de literatură universală, de teorie literară, de estetică sau de 

folclor. Noua serie a revistei „Transilvania”, apărută în primele luni ale lui 

1972, îl include printre colaboratorii săi permanenți, iar sesiunile naționale de 

etnologie îl numără, din nou, printre participanții de onoare, acordându-i atenția 

şi prețuirea ce i se cuvin. 

Cel de-al XIII-lea „Colocviu Național de Folclor al Studenților din 

România”, organizat la Sibiu în 1978 şi încheiat cu o „instructivă” ieşire în 

Mărginime, a fost, realmente, un succes al instituției gazdă, dar şi al 

profesorului. 

După reînființarea Universității din Sibiu (1990), Gh. Pavelescu este 

rechemat la catedră, unde predă din nou Bazele etnografiei şi Antropologie 

socială, cu simplitatea şi autoritatea celui care nu şi-a părăsit niciodată uneltele, 

gesturi cotidiene ce pledează cu toată tăria, pentru tinerețea fără bătrânețe a 

profesorului. Se va retrage de la catedră după împlinirea vârstei de 90 de ani, 

mulțumit că gândurile și proiectele sale vor fi duse mai departe de fiica sa – 

Amalia, conferențiar la Facultatea de Științe. În toți aceşti ani, a rămas acelaşi 

cercetător model al culturii şi civilizației tradiționale, publicând studii, articole 

şi cărți de referință despre principalele elemente ale identității noastre culturale. 

Opera sa însumează peste 200 de studii şi articole de specialitate şi nu mai 

puțin de 15 volume privind cele mai diverse aspecte ale artei şi culturii 

populare. Domeniul predilect de cercetare ştiințifică îl reprezintă, pentru 

profesorul Gh. Pavelescu, magia şi medicina populară, segmente ale culturii 

tradiționale în care a adus contribuții memorabile: Cercetări asupra magiei la 

românii din Munții Apuseni (Bucureşti, 1945), Mana în folclorul românesc 

(Bucureşti, 1944) şi Magia la români (Bucureşti, 1999). 

Recunoaşterea meritelor sale ştiințifice, a personalității de excepție a 

profesorului Gh. Pavelescu nu s-au lăsat aşteptate. „Asociația Folcloriştilor şi 
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Etnografilor din Județul Sibiu”, constituită în mai 1977, îşi alege, în persoana 

profesorului Pavelescu, primul ei preşedinte. 

În 1990, „Revista de Etnografie şi Folclor” a Academiei Române publică 

la rubrica „Profile contemporane” studiul Profesorul Gh. Pavelescu la 75 de 

ani, material semnat de unul dintre foştii săi asistenți – etnograful Boris 

Zderciuc, iar Buletinul Ştiințific al „Asociației Folcloriştilor şi Etnografilor din 

Sibiu” – „Studii şi comunicări” – marchează evenimentul prin cuprinderea în 

sumarul său a studiului Contribuții la cunoaşterea folcloristicii româneşti din 

anii 1934-1990, semnat de Gh. Pavelescu şi a crochiului literar Efigii 

contemporane, de Ilie Moise. 

În 1995 – la împlinirea vârstei de 80 de ani – Tomul al IX-lea de „Studii 

şi comunicări de etnologie”, periodic al Academiei Române, este închinat 

profesorului Gh. Pavelescu, iar presa centrală şi cea județeană publică articole 

omagiale. 

În decembrie 1997, i se acordă titlul de „Doctor Honoris Causa” al 

Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. 

În acelaşi an este ales „cetățean de onoare” al municipiului Cluj-Napoca, 

oraşul unde şi-a început cariera didactică şi a funcționat, o vreme, ca director al 

Muzeului de Etnografie al Ardealului, iar în 2000 devine posesor al Ordinului 

Național pentru Merit în Gradul de Cavaler și laureat al premiul „Ethnos” 

pentru întreaga activitate. Municipiul Sebeș – de care îl leagă anii de gimnaziu 

și primele cercetări de folclor – îl alege, în același an, „cetățean de onoare”. 

Să mai amintim, în acest context, că în 2004 profesorul Pavelescu a 

finalizat Valea Sebeşului, cea mai amplă monografie zonală, de tip clasic, 

apărută în ultimele decenii, carte a cărei poveste începe, după cum mărturiseşte 

profesorul, în decembrie 1933, când a devenit colaborator al „Arhivei de 

folclor” a Academiei Române. Comparabilă, prin amploare şi acribie ştiințifică, 

doar cu Țara Vrancei a lui Ion Diaconu, Valea Sebeşului a fost şi rămâne 

„laboratorul” în care se regăsesc, in nuce, toate lucrările de rezistență ale 

profesorului Pavelescu, începând cu Pasărea suflet… şi Pictura pe sticlă la 

românii din Transilvania (1942), continuând cu Mana în folclorul românesc 

(1945) şi încheind cu Folclor medical din Valea Sebeşului sau Balade populare 

din sudul Transilvaniei (1971). 

Structurată în trei mari volume – Etnografie, Folclor şi Restituiri – 

această „mare monografie regională” încununează, în chip fericit, o densă şi 

prolifică activitate de cercetător al culturii populare pe care a slujit-o cu 

strălucire şi cu o aparte dăruire, profesorul Pavelescu făcând parte din acea 

categorie rară de intelectuali care au dat întotdeauna totul şi nu au aşteptat 

nimic. Poate, şi de aici, o longevitate intelectuală demnă de invidiat (a debutat 

în 1938), care i-a permis, în ciuda multor obstacole, să-şi contureze şi 

definitiveze opera; pentru că profesorul Gh. Pavelescu a fost şi a rămas, de-a 

lungul întregii vieți, ceea ce a ales să fie în urmă cu peste opt decenii: un 

profund şi onest cercetător al culturii şi civilizației tradiționale româneşti. 
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Pentru generația mea, profesorul Pavelescu a reprezentat intelectualul în 

accepțiunea cea mai complexă a cuvântului, cercetătorul bine informat care 

ne-a asigurat, în anii ’70, o legătură directă, aş spune, cu lumea interbelică, cu 

acea generație de elită a României Mari din care făceau parte Lucian Blaga, 

Mircea Eliade, Simion Mehedinți, Dimitrie Gusti sau Romulus Vuia – şi mai 

rămâne magistrul, la care alergam ori de câte ori ne împotmoleam la redactarea 

unei lucrări, în stare să ne răspundă la orice întrebare, să ne desluşească orice 

lucru pe care nu-l înțelegeam. Personal m-am bucurat de încrederea şi prietenia 

Domniei Sale, pe care o consider o favoare hărăzită de soartă, iar întâlnirea cu 

Profesorul Pavelescu rămâne una esențială, cu un rol aparte în evoluția mea ca 

om şi cercetător. 

 

Prof. univ. dr. Ilie MOISE 

Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu 

 

 

 

Gh. Pavelescu – năzuințe, șanse, obstacole, devenire 
 

Năzuința, întâmplarea, șansa, obstacolul sunt firești în existența umană și 

cu răsfrângeri directe asupra activității, succesului și insuccesului profesional, 

de durată mai lungă sau mai scurtă. Intensitatea, importanța și frecvența acestor 

mici sau mari evenimente – întâmplarea, obstacolul – desigur au mare rol în 

afirmarea sau nerealizarea profesională, dar ele nu sunt decisive și de 

neînlăturat în performanțele muncii intelectuale sau fizice. Ele pot fi dirijate 

spre efecte benefice, dacă există năzuințe, constituind modalități de afirmare 

pozitivă, în situația în care personalitatea este puternică și deține calități 

potrivite.  

Ceea ce dorim să realizăm prin această prezentare este de a demonstra 

cum obstacolele și banalele întâmplări pot deveni șanse și modalități de 

devenire, chiar dacă există piedici greu de înlăturat, precum contextele politice 

neprielnice. Scopul final al acestei lucrări este de a găsi „secretulˮ prin care 

șansele se pot amplifica, pot spori în număr, iar obstacolele ivite în evoluția 

individuală se pot transforma în căi, portițe și forțe de reușită, de realizare a 

năzuințelor personale. Întrucât 2015 este anul în care aniversăm 100 de ani de 

la nașterea profesorului Gh. Pavelescu, vom ilustra această „teorieˮ, 

exemplificând modalitățile prin care factorii, „actoriiˮ – întâmplarea, șansa, 

obstacolul – au fost dirijați din a fi neutri sau potrivnici, în a deveni benefici, în 

cele mai multe cazuri și în a favoriza devenirea. 

Născut în 31 martie 1915, într-un cătun de munte, Purcăreți, comuna 

Pianul, județul Alba, din părinți cu preocupări montan rurale, copilul de la țară, 

Gh. Pavelescu năzuia să părăsească satul natal, să meargă la școală, la oraș. 

Tatăl, cu mentalitate arhaică, cu o etică pozitivă a muncii fizice și a 
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responsabilității totale a părinților față de copii, se împotrivește afirmând: 

„Doar nu mi-i face de rușine, să zică lumea că n-am cu ce să te țiuˮ. Ar fi 

acceptat doar dacă ar fi urmat preoția, ceea ce n-ar mai fi fost o rușine în acele 

vremuri, dar nu era ceea ce își dorea copilul. Iată primul obstacol – o 

mentalitate rural-montană a timpului și un tată „captivˮ al acestei gândiri 

arhaice. Copilul însă insistă, o înduplecă pe mamă și apoi „comploteazăˮ cu 

aceasta, se duce la școală, la oraș, visând să devină șofer sau mecanic auto. 

Visul de a pleca la studii devine astfel o șansă, obstacolul din partea tatălui 

fiind înlăturat prin stăruință, convingere, hotărâre, poate și puțină diplomație, 

atrăgând-o pe mamă de partea sa. Copilul crescut în zonă montană e hotărât 

să-și schimbe destinul, înlătură obstacolul și caută șansa ce nu se ivește de la 

sine. Șansa e căutată și devine realitate prin dorință, insistență și căutarea unui 

aliat, mama. 

Visul împlinit dă aripi și micile „obstacoleˮ de la școala de la oraș, nici 

nu sunt luate în seamă: distanța mare parcursă pe jos din Sebeș până acasă, la 

munte, dorul de casă, mâncarea diferită, dificultățile de la școală determinate de 

nivelul scăzut cu care venea la oraș. În satul natal, la munte, școala era de 

mântuială, cu învățământ simultan, cu dascăl ce nu scria la tablă, ceea ce a dus 

la repetenția întregii clase. Dar nu se plânge, e bucuros și din puținii bani 

începe să-și cumpere cărți și treptat, treptat, prin muncă asiduă este înlăturat 

obstacolul provenienței dintr-un mediu neprielnic educației școlare și devine un 

elev bun, ajungând la Liceul „Aurel Vlaicuˮ din Orăștie, cu mare faimă în acele 

vremi. Șansa unei memorii native, urmare a zestrei genetice speciale și 

frecvente în mediul rural-montan, e valorificată la maximum.  

Face progrese mari la limba latină, biologie, română. În fiecare vacanță 

de vară, învață un volum de poezii sau chiar din piesele de teatru ale lui Lucian 

Blaga. Avea următoarea filosofie: o memorie care nu se folosește e ca și un 

plug ce ruginește, prin nefolosință. 

Șansa de a fi la un liceu de prestigiu i-a oferit numeroase alte 

oportunități: profesori dăruiți, cu inclinații de cercetători și excelenți pedagogi, 

ce îndrumau elevii spre cercetare, cunoaștere și deschideri spre personalitățile 

culturale marcante ale vremii, cum erau Blaga, Gusti, Simion Mehedinți, Ion 

Mușlea. Caligrafia îngrijită și caietele păstrate de la Gh. Pavelescu rămân 

mărturie asupra seriozității, pretențiilor, muncii intense, lecturilor extinse și 

statornice, definitorii pentru un liceu de elită și un elev pe măsură. 

Dascălul de istorie și geografie, Ioachim Rodeanu, asistentul lui George 

Vâlsan, deschide calea spre cercetarea dirijată, etapă necesară în formarea 

pentru studiul științific. Acesta citește elevilor o circulară trimisă de Ion Mușlea 

intelectualilor satelor, prin care sunt solicitați să completeze chestionare legate 

de obiceiuri și credințe populare. Elevul Gh. Pavelescu profită din plin de 

„șansăˮ și o valorifică la maximum. Trimite un număr impresionant de 

răspunsuri și caiete la toate solicitările lui Mușlea, directorul Arhivei de Folclor 

din Cluj. Astfel se remarcă în mod deosebit și stârnește admirația lui Ion 
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Mușlea. Acesta îl răsplătește de fiecare dată cu un volum al „Anuarului Arhivei 

de Folclor”, cu dedicație. Șansa de a colabora cu Mușlea și de a fi apreciat de 

acesta îl stimulează mult. După ce i-a fost deschisă calea spre modalitățile de 

culegere a folclorului, elevul Pavelescu începe să aibă inițiative și să-și 

alcătuiască propria antologie, ceea ce impresionează pe directorul Arhivei de 

Folclor. 

O altă oportunitate venită din partea dascălilor de la Orăștie a fost și 

posibilitatea oferită elevilor de a folosi biblioteca profesorală bine dotată, cu 

exemplare din Platon, Descartes, Taine, Blaga, de a studia după manuale scrise 

de personalități (Dimitrie Gusti și Traian Herseni, la sociologie și Simion 

Mehedinți la geografie), precum și studierea cu profesori vestiți de biologie, 

latină, franceză, cu studii în străinătate. Aceste șanse au deschis portițe spre alte 

oportunități, tentante pentru elevul pasionat de carte și cercetare, ce provenea 

din mediul rural. Depășindu-și condiția, țintește tot mai sus. Ar dori să studieze 

la București, cu profesorul Ovid Densusianu, pe care îl cunoaște din biblioteca 

dascălilor, cu care dorește de altfel să și corespondeze, însă este sfătuit de 

profesori să renunțe, în situația în care comunică cu Ion Mușlea la Cluj. 

Dar din nou, întâmplarea, identificarea șansei, implicarea conștientă în 

oportunitatea ivită și stăruința marchează devenirea. O vecină din satul natal, 

aflându-se prin Cluj, îl întâlnește pe Mușlea în fața Bibliotecii Universității. 

Acesta, aflând că femeia este din Purcăreți, o întreabă dacă îl cunoaște pe 

Pavelescu. Astfel, cunoscând interesul lui Mușlea pentru el, Pavelescu 

identifică șansa, o valorifică și dă șansei ce i s-a întrezărit posibilitatea de a 

deveni realitate, devenire.  

Se hotărăște să meargă la Cluj, să-l cunoască pe Mușlea. Pretextul – să îi 

predea noi culegeri. La mărturisirea dorinței de a studia la București cu Ovid 

Densusianu, Mușlea îi spune: „Nu te sfătuiesc să te duci la București. Ar trebui 

să alergi dintr-un tramvai în altul să dai meditații… Rămâi la Cluj. Eu am să 

fac tot posibilul să-ți obțin o bursă. Iar dacă n-am să reușesc, eu sunt dispus 

să-ți împrumut banii necesari pentru studiile universitare, restituindu-i mai 

târziu, când vei aveaˮ. Această generoasă ofertă nu putea fi refuzată, șansa 

nefiind ratată, mai ales că din partea părinților nu avea un ajutor material 

substanțial. La aceste argumente s-au mai adăugat altele, ce proveneau din 

aceeași șansă de a fi elev la liceul din Orăștie: lectura filosofică din biblioteca 

pusă la dispoziție elevilor și, implicit, considerarea disciplinelor filosofice ca 

fiind cele mai potrivite pentru formarea unei culturi generale, lectura din opera 

lui Blaga, ce îi devenise un idol și perspectiva de a-l audia la Cluj. 

Șansa mare oferită de Mușlea a dat și de data aceasta alte roade. Pe lângă 

bursa acordată, Mușlea îi oferă lui Pavelescu pentru ultimii trei ani, câte un 

stipendiu de 3000 de lei, în fiecare vacanță de vară, justificat pentru cercetări 

folclorice de teren, ceea ce desigur studentul îndeplinește prin studierea zonei 

etnografice a văii Sebeșului, din județul Alba și sudul județului Bihor, cercetări 

ce se vor materializa prin finalități monografice. 
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Dar cum se zice în folclor, banul la ban trage, necazul la necaz, tot așa, 

parafrazăm, o șansă atrage o alta. Unul din cursurile urmate la Cluj a fost cu 

marele etnograf Romulus Vuia. Acesta programează la un seminar tema: 

Pictura pe sticlă la români. Gh. Pavelescu, chiar în prima zi de vacanță de 

iarnă, coboară din tren în Alba-Iulia și începe să cerceteze pe teren cartierul 

Maieri, apoi Lancrămul și Lazul, identificând 26 de pictori zugravi. În urma 

acestor cercetări redactează 2 lucrări de seminar, de dimensiuni și informații 

apreciabile. Rezultatul, profesorul Vuia îi propune să fie numit în postul de 

preparator la Muzeul Etnografic, procedeu ce se obișnuia pe atunci doar pentru 

studenții în anii mai mari de facultate. Lucrarea despre pictura pe sticlă i-a adus 

o altă șansă și satisfacție: participarea la cel de-al XVII-lea „Congres 

Internațional de Antropologie și Arheologie Preistoricăˮ, alături de 

antropologul Eugène Pittard și neurologul Gheorghe Marinescu, la vârsta de 

doar 22 de ani. În același an, Romulus Vuia îi propune să ocupe funcția de 

asistent. Demisionează însă neconvenindu-i condițiile de suplinire și continuă 

să studieze la bibliotecă în fiecare dimineață, de la ora 8 la 13. Peste câțiva ani, 

în 1945, va finaliza la același profesor un doctorat în „Etnografie și folclorˮ. 

O altă șansă oferită de universitatea clujeană și valorificată din plin de 

Pavelescu a fost aceea de a studia cu Lucian Blaga. La seminar, studentul 

pregătește la Blaga 2 lucrări: Cântec și descântec și Vrajă și metaforism. 

Oportunitatea oferită de aceste seminarii și lucrări dă din nou roade – bazele 

unei lucrări de licență la Lucian Blaga și, mai târziu, un doctorat la marele 

filosof, Gh. Pavelescu fiind printre puținii cu doctorat la Lucian Blaga. 

Atmosfera etno-culturală din Cluj a oferit un alt prilej favorabil: întâlniri 

în cadrul Cercului de Studii Etnografice și Cercul de Studii Monografice, cu 

specialiștii în domeniile de interes. 

Pasiunea pentru studiu și dorința de afirmare în domeniile de interes au 

creat, la rândul lor, alte șanse în anii de studenție: posibilitatea de a publica în 

revistele vremii: „Gând Românescˮ, „Pagini Literareˮ, „Sympozionˮ, „Țară 

Nouăˮ, „Tribunaˮ. 

Cu implicarea serioasă și permanentă ce l-a călăuzit mereu, lui Gh. 

Pavelescu i se ivesc alte oportunități. În 1939 este „trimisˮ al „Astreiˮ la Școala 

de comandanți ai Serviciului Social. Deschiderea oficială a făcut-o profesorul 

Dimitrie Gusti și „instruireaˮ Stahl. Ca urmare a acestei instruiri, în 1939 a fost 

invitat să participe la cercetările din Munții Apuseni, organizate de „Institutul 

de Cercetări Sociale al Românieiˮ – regionala Cluj, sub conducerea lui Iuliu 

Moldovan.  

Ancheta a durat 53 de zile, dar evenimentele politice din Polonia au 

întrerupt ancheta. Șansa de a studia zona Munților Apuseni dă și de data 

aceasta roade. Gh. Pavelescu își va da o lucrare de doctorat, la Dimitrie Gusti, 

având ca bază inițială cercetarea în teren din Munții Apuseni. 

După examenul de licență, șansele nu se mai arată o vreme. Condițiile 

politice externe și interne devin obstacole și zădărnicesc planul lui Ion Mușlea 
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de a-l angaja pe absolventul Pavelescu la muzeu. Pe de altă parte, vremurile 

grele din vara anului 1940, cât și evenimentele politice devin „obstacoleˮ și 

pentru cercetare. Țăranii se tem și e tot mai dificil să mai stea de vorbă cu ei. 

Obstacolele politice cresc. În 29 august, Radio Budapesta anunță răpirea 

Ardealului de Nord. Cum se va descurca Gh. Pavelescu? Cum va înlătura 

obstacolul? Ce șanse poate să găsească? Ce decizie să ia? Se hotărăște să plece 

la București și în baza unui „carnet de refugiatˮ este primit în căminul 

studențesc al refugiaților. Pentru a beneficia însă de acest avantaj, trebuia să se 

înscrie la doctorat. Ca elev de liceu, citise toate cărțile lui Ioan Petrovici. Se 

decide să-l asculte la facultate și anume la o conferință despre Maurice 

Maeterlinck. Nu este prea încântat de filosofia prezentată. Totuși Maeterlinck 

era unul din scriitorii preferați din acel timp.  

Dorește să cumpere cele 20 de volume ce se găseau atunci în librărie, dar 

nu avea cu ce. Supărat, se duce din nou la Facultate, asistând de data aceasta la 

un curs de etică, ținut de profesorul Gusti, care a vorbit despre „scopuriˮ și 

„mijloaceˮ de realizare. Dintr-o dată se luminează. Are un scop, să cumpere 

opera lui Maeterlinck, dar nu are mijloacele necesare. Se decide să cumpere 

cărțile, considerând că „se poate trăi câteva săptămâni și numai cu cartofi fierți 

în apă cu sareˮ. Erau sărbătorile din iarna anilor 1940-1941. 

Șansa de a asculta conferința lui Gusti despre scop și mijloace dă din nou 

roade și nu rămâne nevalorificată. Pentru lecția primită de la Gusti despre scop 

și mijloace se decide să se prezinte la Gusti pentru a se înscrie la doctorat. 

Propune tema Magia la românii din Munții Apuseni, pe care Gusti o acceptă și 

urmează 2 ani cursurile și seminariile de etică și sociologie la Gusti și 

sociologie rurală la Herseni. Serviciu era greu de găsit în acele timpuri. Cu 

intervenții obține un post de profesor și director la o școală industrială de 

ucenici din Florești, cu ore doar 2 zile pe săptămână, restul timpului rămânând 

pentru studiu în bibliotecă. Harnic din fire și neplăcându-i să piardă vremea și, 

mai ales, cu șansa de a studia în biblioteca din București, se decide să se mai 

înscrie la un doctorat, de data aceasta în filosofia culturii, la Lucian Blaga, cu 

tema Mana în folclorul românesc, lucrare ce va fi premiată de Academia 

Română în 1946. 

Fiind în atmosfera cercetărilor monografice de la București, în 1942, Gh. 

Pavelescu participă, la rugămintea lui Traian Herseni, într-o anchetă de teren la 

moldovenii de peste Nistru. Cercetarea se materializează din nou într-o lucrare 

ce va fi publicată în revista „Sociologie româneascăˮ – Aspecte din 

spiritualitatea românilor transnistreni – credințe și obiceiuri.  

Din păcate însă, din motive politice, această lucrare va deveni, mai 

târziu, una din obstacolele ascensiunii profesionale. Potrivit concepției ce l-a 

călăuzit întreaga viață și anume să nu amâni, să nu fi „lasă-mă să te las”, Gh. 

Pavelescu finalizează doctoratul la Dimitrie Gusti, în 17 iunie 1942, se retrage 

apoi în satul natal și lucrează „zi luminăˮ pentru finalizarea doctoratului la 

Lucian Blaga, pe care îl susține în 29 noiembrie 1942. 
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Deși Gusti îi propune postul de secretar al Institutului Social și cel de 

director al Muzeului Satului, renunță la București, atrăgându-l perspectiva de a 

se întoarce în Ardeal, la Lucian Blaga, Ion Mușlea și Romulus Vuia, profesori 

pe care îi stima, de care se simțea deosebit de legat și apreciat. Sibiul era, de 

asemenea, un punct de atracție. Ocupă prin concurs postul de asistent la 

Muzeul Etnografic de pe lângă Facultatea de Litere și Filosofie a Universității 

din Cluj, refugiată la Sibiu între anii 1940-1945. Continuă însă să colaboreze la 

revista „Sociologie Româneascăˮ din București. 

Dorința de împlinire profesională este permanentă la Pavelescu. Ea 

presupune cunoaștere, varietate, și studiu în afara granițelor țării. Șansele devin 

însă neșanse din motive politice. Guvernul Norvegiei ce oferea burse afirmă: 

„Avem destui spioni germani, nu ne mai trebuie și români! Iată cum șansa 

poate deveni neșansă. „Obstacolulˮ politic e de neînlăturat și duce la alte 

„schimbăriˮ. Vara lui 1944, Gh. Pavelescu o petrece în Vale, în Mărginimea 

Sibiului, unde se bucură de deconectare și cercetări etno-folclorice (manuscrise, 

rituri, pictură pe sticlă). 

Șansele de a lucra la București sau la Cluj revin. Gh. Pavelescu se 

reîntoarce la București, întrucât postul de director al Muzeului Național de Artă 

și Arheologie devine vacant, dar după un an se reîntoarce la Cluj, profesorul 

Romulus Vuia fiind nevoit să se pensioneze și funcționează ca director al 

Muzeului Etnografic și conferențiar la Catedra de Etnografie și Folclor.  

După 40 de ani, reconstituind întâmplările, Gh. Pavelescu a regretat 

întoarcerea la Cluj în 1947. Deși a fost avertizat de Gusti de „răutatea 

ardelenilorˮ și a fost sfătuit de Vuia în 1945 să plece în străinătate pentru studii, 

până se mai „clarificăˮ evenimentele, totuși a revenit în Cluj și aici obstacolele 

au fost cu neputință de înlăturat. 

În 1949 a fost exclus din partid, acordându-i-se, „pe nedreptˮ cele mai 

grave învinuiri: „antisovietic, fascist și dușman al poporuluiˮ. La contestația 

depusă la regionala de partid, i s-a spus că nu are nici o șansă de revenire, 

întrucât știe prea multe lucruri despre oamenii mari ai zilei. 

În 1950, a fost înlocuit, fără nici o justificare, din funcția de director al 

Muzeului Etnografic, fiind înlăturat și de la catedră. La 37 de ani, rămâne fără 

post și se retrage în satul natal. Format prin muncă și crescut în mentalitatea 

necesității muncii, nu poate rămâne acasă mai mult de o vară. Pleacă la Sibiu 

să-și valorifice „brațele de muncăˮ, dar, timp de 5 luni nu a reușit să fie angajat 

nici măcar muncitor necalificat. 

Șansa apare din nou, fără a fi prea mare însă. Doi funcționari de la 

Inspectoratul Școlar fiind din Alba îl ajută să obțină un post de profesor la 

școala elementară din Sebeșul de Jos. 

Peregrinările prin jurul Sibiului, ca profesor de limba română, durează 12 

ani (Sebeșul de Jos, Săliște, Cisnădie), fiind apoi urmate de postul de profesor 

în învățământul preuniversitar, în Sibiu. În acei ani, obstacolele au fost 

numeroase, la orice încercare de a fi angajat în învățământul superior sau într-
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un muzeu etnografic, deși a fost susținut de Mușlea și de Romulus Vuia. Abia 

în 1972 reintră în învățământul superior, la Facultatea de Filologie și Istorie din 

Sibiu. 

Timp de 20 de ani, între 38 și 58 de ani, lui Gh. Pavelescu nu i s-a mai 

ivit nici o șansă de a lucra în mediul universitar sau la un muzeu etnografic. 

Dar, optimist din fire, Gh. Pavelescu a căutat mereu oportunități, în orice 

împrejurare, chiar și atunci când totul părea potrivnic: s-a bucurat de 

posibilitățile ivite în mediul rural și preuniversitar: natura, folclorul, lectura de 

specialitate, cercetările în teren și publicarea lucrărilor personale: Studii şi 

cercetări de folclor (1971), Balade populare din sudul Transilvaniei (1971), 

Folclor satiric din Mărginimea Sibiului (1971) și câteva studii apărute în 

„Apulum” – buletinul științific al muzeului din Alba Iulia. 

După revenirea la catedra universitară și în anii de pensie publică 

Cântecele dorului (1977), Mihai Eminescu şi Sibiul (1998), Magia la români 

(1998), Ethnos, vol. 1, (1998), Prezențe sibiene (1999), Lucian Blaga. Evocări 

şi interpretări (2003) şi Valea Sebeşului. Monografie etno-folclorică (3 

volume, 2004), Colinde din Transilvania (2005), Ethnos, vol. 2 (2006), Ethnos, 

vol. 3 (2007), Ethnos, vol. 4 (2007), Ethnos, vol. 5 (2007), Pasărea suflet 

(2008). 

* 

În finalul prezentării, concluzionăm asupra „secretuluiˮ valorificării 

șanselor și înlăturării obstacolelor, în măsura omenescului, desigur, pentru ca 

acestea să se constituie în modalități de devenire.  

Năzuința dă naștere la șanse. Șansele trebuie identificate și valorificate. 

Ele se oferă, dar nu se impun, solicită, cer căutare, implicare, efort, voință și 

hotărâre. Munca asiduă, sculatul de dimineață, planificarea, perseverența, 

entuziasmul, optimismul, cultivarea prieteniilor spirituale cu înaintașii sunt 

principalele „secreteˮ, principii, modalități, pentru ca șansa să ajungă devenire, 

obstacolul să fie înlăturat și munca cu împlinire. 

Gh. Pavelescu a mulțumit întotdeauna proniei cerești pentru puterea de 

rezistență cu care a fost înzestrat, părinților biologici, pentru zestrea genetică 

mai mult decât pozitivă și părinților spirituali ce l-au călăuzit întreaga viață, Ion 

Mușlea, Romulus Vuia, Dimitrie Gusti și Lucian Blaga. 

Profesorul Gh. Pavelescu a crezut întotdeauna în puterea destinului, dar 

nu într-un destin implacabil, așa cum ni l-a transmis Sofokles din Oedip, ci în 

cel a lui Socrates, un destin pe care omul și-l făurește cu mintea și mai ales prin 

voință și muncă, condiționat fiind de mediul social. 

 

Conf. univ. dr. Amalia PAVELESCU 

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 
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Fugit irreparabile tempus
 *
 

 

Cea de a 90-a aniversare a zilei de naştere a Profesorului Gheorghe 

Pavelescu (n. 31 martie 1915) reprezintă o nimerită ocazie de a ne exprima, şi 

pe această cale, imensa noastră admirație şi dragoste pentru patriarhul 

folcloristicii româneşti, cel care a întins o punte între veacuri, păşind viguros în 

cel de-al XXI-lea secol, şi între generații, dacă ne gândim că i-a fost 

contemporan lui Lucian Blaga, magistrul său mult iubit, şi îi bucură cu prezența 

sa pe tinerii elevi şi studenți care vor să se împărtăşească din înțelepciunea şi 

ştiința învățatului dascăl. Când l-am cunoscut, eu aveam aproape vârsta la care 

sărbătoritul îşi dobândise, prin cele trei doctorate, obținute într-un timp atât de 

scurt şi în condițiile aspre ale războiului (1942-1945), o poziție de frunte în 

folcloristica, etnologia şi sociologia culturii din România. Mai ales doctoratul 

în „Etnografie şi Folclor” îmi reține în chip special atenția, căci ceea ce era 

posibil în 1945, adică să obții un doctorat în aceste discipline, nu mai este 

posibil în România anului 2005. Din păcate, schimbările produse în societatea 

românească, după război, l-au ținut, o vreme, departe de viața universitară, 

unde îi era şi îi este locul, pentru cei mai mulți dintre noi numele său neputând 

fi rostit decât însoțit de această calitate − Profesorul Gh. Pavelescu. 

Procesul demolării sau măcar marginalizării ştiințelor despre cultura 

populară începuse din anii ’50 ai secolului trecut, când a fost desființată 

Catedra de Etnografie şi Folclor de la Universitatea din Cluj, pentru a cărei 

utilitate pleda titularul cursului în prelegerea de deschidere din 24 noiembrie 

1947, Rolul şi importanța etnografiei şi folclorului. La revenirea la normalitate, 

prin reintroducerea în planurile de învățământ ale diferitelor facultăți a 

disciplinelor „etnografie“ şi „folclor“ va fi contribuit şi Profesorul Gh. 

Pavelescu, pe care l-am întâlnit, îndrumător competent şi ataşat al studenților 

din Sibiu, în timidele cercetări de teren organizate de Societatea Studențească 

de Etnografie şi Folclor, pusă pe picioare prin 1970. 

Se poate spune că, prin participarea la cercetările de teren şi la colocviile 

anuale ale sus-amintitei Societăți, Domnia-sa realiza un adevărat arc peste 

timp, între atât de fructuoasele campanii organizate de Şcoala Sociologică de la 

Bucureşti, „Şcoala Gusti“, ale cărei principii de cercetare se regăsesc, purtând, 

desigur, pecetea personalității autorului, în studiile care l-au consacrat − Mana 

în folclorul românesc. Contribuții la cunoaşterea magicului (1944) şi Cercetări 

asupra magiei în Munții Apuseni (1945) − adevărate repere în gândirea 

                                                 
*
 Articol apărut în „Foaia poporului”. Revista Asociaţiunii Transilvănene pentru 

Literatura română şi Cultura poporului român ASTRA, fondată 1892, serie nouă, nr. 

73-74, 2005, p. 13. Informaţia mi-a fost pusă la dispoziţie, cu amabilitate colegială, de 

Amalia Pavelescu, fiica „bătrânului dascăl”, ea însăşi distinsă continuatoare a operei 

părintelui său... Mulţumiri! 
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etnologică românească şi unelte extrem de utile în formarea tinerilor etnologi 

afirmați în ultimele decenii ale secolului trecut. 

Am apreciat întotdeauna tinerețea sufletească a Profesorului, privirea 

semeață, mobilitatea gândirii, spiritul ghiduş, bucuria comunicării. 

Împreună cu toți colegii mei de la Catedra de Etnologie şi Folclor de la 

Facultatea de Litere din Bucureşti, urez, la ceas aniversar, patriarhului 

etnografiei şi folcloristicii româneşti, Domnului Profesor Gheorghe Pavelescu 

să-şi păstreze spiritul tânăr şi deschis, să se bucure de anii dăruiți de Cel-de-Sus 

şi să ne încânte cu prezența sa vie şi reconfortantă mult timp de acum înainte. 

23 aprilie 2005 

* * * 

Au trecut, de la scrierea şi publicarea acestor rânduri, iată, 10 ani. Fugit 

irreparabile tempus! În afara urărilor de viață lungă, din final, care nu mai sunt, 

din păcate, actuale, tot ce am spus atunci rămâne valabil şi astăzi, la aniversarea 

centenarului naşterii Profesorului. 

O notă personală, care face din Domnul Gheorghe Pavelescu un personaj 

şi mai drag sufletului meu, priveşte coincidența că ambii mei părinți, învățătorii 

Florica şi Alexandru (Foaie) Constantinescu din Fierbinți-Târg, județul Ilfov 

(acum Ialomița) s-au născut în acelaşi an (1915), iar mama chiar in aceeaşi lună 

(martie), sărbătorindu-le şi lor, modest, anul acesta, centenarul. Cum părintele 

meu s-a stins din viață la numai 53 de ani, de câte ori îl întâlneam pe profesorul 

Pavelescu încercam să-mi imaginez cum ar fi arătat, la senectute, tatăl meu, de 

mult trecut în lumea umbrelor. 

Numai cei bogați sufleteşte pot să lase urmaşilor o moştenire valoroasă. 

Opera ştiințifică a etnologului Gheorghe Pavelescu este o astfel de moştenire 

pe care urmaşii şi continuatorii săi apropiați au datoria să o valorifice exemplar, 

să o îmbogățească chiar, căci se întâmplă ca, după ani şi ani, gândurile puse pe 

hârtie, tipărite, intrate în circulație, să ascundă înțelesuri „abia-nțelese” atunci, 

„pline de-nțelesuri” acum. O ediție critică, o ediție completă a operei ştiințifice 

a celui sărbătorit anul acesta ar fi omagiul meritat adus amintirii unui ctitor din 

etnologia românească a secolului trecut şi o încercare de a opri sau măcar de a 

încetini rostogolirea tăvălugului nemilos al uitării. Iar un studiu monografic de 

tipul „viața şi opera”, o posibilă teză de doctorat realizată de un tânăr 

cercetător, capabil să raporteze contribuțiile ştiințifice ale lui Gheorghe 

Pavelescu la standardele timpului când au fost realizate şi la acelea ale 

începutului secolului al XXI-lea ar fi nu doar o modalitate de a-i cinsti 

amintirea, dar şi un chip de asumare şi de prețuire a scrisului unei mari 

personalități a etnologiei româneşti şi, îndrăznesc să spun, europene. 

La centenarul naşterii sale, să ne amintim cu drag de Profesorul 

Gheorghe Pavelescu! 

 

Prof. univ. dr. Nicolae CONSTANTINESCU 

Universitatea din București 
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Gheorghe Pavelescu – o lecție de etică în lumea valorilor 
 

L-am cunoscut târziu (abia în ultimii doi-trei ani ai îndelungatei sale 

vieți) pe Profesorul Gheorghe Pavelescu. Această întâlnire n-a schimbat în 

vreun fel profilul meu profesional (n-avea cum să se întâmple acest fapt, la 

acea dată formația mea fiind demult încheiată), dar a sporit galeria oamenilor 

de seamă care mi-au înfrumusețat, fiecare cu o notă aparte, experiența de viață 

în câmpul culturii.  

Numele Gheorghe Pavelescu îmi era însă demult cunoscut, de prin anii 

1969–1970, la scurtă vreme după venirea mea în Bucureşti, la Centrul de 

Cercetări Antropologice (azi Institutul de Antropologie „Francisc Rainer”) al 

Academiei. Lucram sub conducerea lui Vasile Caramelea, şeful secției de 

antropologie socială şi culturală. În ton cu cerințele strategice ale epocii, tema 

noastră de plan era orientată spre studiul omului în societatea industrială. Ca 

unul originar din lumea satului tradițional, Caramelea a simțit parcă, la un 

moment dat, nevoia unei devieri de la directive: „Trebuie – a decis el – să 

cercetăm şi cultura veche, cel puțin ca să se vadă de une am plecat”. Şi, fără 

vreo motivație anume, s-a oprit asupra comportamentului legat de mană şi 

magie. Ceva l-a provocat, totuşi, anume: ambiguitatea termenului „mană”: de 

ce în unele cazuri sensul termenului este negativ („s-a mănat via”, de exemplu), 

iar alteori sensul este pozitiv („mană cerească”)? Ştiam că în antropologie drept 

experți în temă treceau Robert Marett şi Robert Codrington. „La noi – îmi 

preciză Caramelea – cele mai bune cercetări despre mană le-a realizat 

Gheorghe Pavelescu”. Aşa aveam să aflu (completându-mi documentarea pe 

cont propriu) despre Mana în folclorul românesc (Sibiu, Tiparul Krafft & 

Dortleff S.A., 1944) şi Cercetări asupra magiei la românii din Munții Apuseni 

(Bucureşti, Biblioteca de Sociologie, Etică şi Politică, 1945) – scrieri care, 

împreună cu studiul „Pasărea suflet” (Anuarul Arhivei de Folklor, 1942), 

constituie contribuțiile cele mai originale, adică nucleul de rezistență a operei 

lui Gh. Pavelescu în fața timpului.  

Şi aveam să mai aflu că autorul acestor lucrări avea trei doctorate, toate 

obținute într-un interval scurt (1942–1945): unul în sociologie (sub îndrumarea 

lui Dimitrie Gusti), un altul în filosofia culturii (cu Lucian Blaga) şi un al 

treilea în etnografie (cu Romulus Vuia). Mărturisesc că această triplă 

performanță m-a impresionat puternic; de câte ori îi auzeam pronunțat numele 

ori i-l întâlneam în vreo scriere, reflexul în mintea mea se concentra în formula: 

„omul cu trei doctorate”. Am purtat, astfel, în mintea mea ani şi ani de zile 

(decenii, de fapt) imaginea închipuită a unui bărbat aspru, sever, intimidant...  

Această imagine avea să se spulbere la întâlnirea mea directă – față către 

față – cu Profesorul Gheorghe Pavelescu. Întâmplarea s-a petrecut târziu, în 

anul 2006, la Focşani, cu ocazia simpozionului anual „Zilele Simion 
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Mehedinți”. Organizat sub patronajul Casei Corpului Didactic din reşedința 

județului Vrancea şi ajuns atunci la cea de a XVI-a ediție, simpozionul s-a 

bucurat în acel an de participarea a trei personalități din Sibiu, nume de seamă 

în etnologia românească: Gheorghe Pavelescu, Amalia Pavelescu (fiica 

venerabilului Profesor) şi Ilie Moise.  

În ceea ce îl priveşte, Profesorul Pavelescu a expus la simpozion o 

comunicare cu titlul „Întâlnire cu Vrancea şi cu locuitorii săi”. A fost o 

prestație pătrunsă de o mare sensibilitate, autorul trecând în revistă câteva 

dintre marile personalități din cultura română care – în măsuri diferite, dar de 

neşters – şi-au legat numele de destinul istoric şi spiritual al Vrancei. În 

deschidere a reprodus cuvintele lui Dimitrie Cantemir despre „republica 

Vrancei”, cu oamenii ei vrednici, trăitori în obşti libere. A continuat cu Alecu 

Russo, care, exilat la Soveja, a descoperit – fericită compensație a 

surghiunului! – Miorița. Nu i-a scăpat, desigur, semnificația aparte a Mânăstirii 

Soveja, în corelație cu Biserica Stelea de lângă Târgovişte, de împăcare între 

voivozi de acelaşi neam (Matei Basarab şi Vasile Lupu). După cum nu i-a lipsit 

din discurs legenda Babei Vrăncioaia, povestită de Alexandru Vlahuță în 

România pitorească. Chiar şi Mihail Sadoveanu a fost invocat, prilejul 

constituindu-l popasul făcut în 1917 de acesta la Vizantea, aşezare aflată în 

vecinătatea Sovejei, ceea ce-l face pe marele prozator să-şi exprime admirația 

față de „această minunată Mioriță, aşa de suavă, aşa de artistică, aşa de fără 

pereche între cântecele popoarelor” (apud Gheorghe Pavelescu, „Întâlnire cu 

Vrancea şi cu locuitorii săi”, în: Buletinul Asociației „Simion Mehedinți”, nr. 

11, 2007, Editura Terra, Focşani, p. 6). Fireşte, însă, că zăbava de preferință era 

acordată lui Simion Mehedinți, al cărui elev fidel Gheorghe Pavelescu 

mărturiseşte a se fi socotit: „Aceasta pentru că am avut norocul să mă întâlnesc, 

încă din clasa I gimnazială, cu manualul lui S. Mehedinți Introducere în 

geografie şi cu volumul Oameni de la munte (1918). Deşi existau şi atunci 

manuale alternative, eu am rămas fidel manualelor semnate de S. Mehedinți, 

inclusiv cel publicat în colaborare cu G. Vâlsan, România pentru cursul 

secundar (1935)” (Gh. Pavelescu, ibidem). Ulterior, însă, Gheorghe Pavelescu 

l-a cunoscut personal pe Simion Mehedinți şi are numai cuvinte de laudă pentru 

marele savant, alăturându-se altor comentatori şi exegeți ai acestuia, precum 

Ion Conea, Vintilă Mihăilescu, Traian Herseni, Ilie Moise şi (cu voia 

dumneavoastră) Gheorghiță Geană. În fine, dintre alte figuri de seamă ale 

Vrancei, Profesorul Pavelescu s-a mai aplecat, în comunicarea sa, asupra 

folcloristului Ion Diaconu şi a geografului N. Al. Rădulescu...  

Ceea ce m-a impresionat însă la Profesorul Pavelescu, în primă instanță, 

cu ocazia acelei prime întâlniri directe, a fost ținuta sa de o modestie 

cuceritoare. Aşa cum menționam anterior, mă pregătisem să am de-a face cu un 

om hirsut şi distant. Când colo, m-am trezit în fața unei făpturi fragile (intra în 

joc, desigur, şi vârsta lui înaintată – trecuse de 90 de ani), oricum blajină, 

zâmbitoare, comunicativă, deschisă spre glume!...  
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* 

Conform unei structuri de program constante de la un an la altul, 

simpozionul acelei ediții, a XVI-a, a „Zilelor Simion Mehedinți” s-a desfăşurat 

în prima parte a zilei de sâmbătă, 21 octombrie. Seara, participanții au poposit 

la Soveja (satul natal al savantului), oferindu-li-se un scurt spectacol susținut de 

elevii din sat, iar a doua zi, duminică, după liturghie, la biserica mânăstirii, 

lângă zidul căreia odihnesc întru cele veşnice osemintele savantului, s-a slujit 

un parastas.  

Cu Profesorul Pavelescu am păstrat legătura, astfel încât după o lună de 

la întâlnirea din Vrancea (mai exact la 21 noiembrie 2006), la invitația sa şi cu 

acordul Catedrei de Sociologie a Facultății de Ştiințe, aveam să susțin la 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu o conferință cu titlul „Cultura 

antropologică”.  

M-am simțit foarte onorat de acea invitație, cu atât mai mult cu cât 

asistența (studenți, cercetători, exponenți de vârf ai vieții culturale din oraş) a 

fost numeroasă şi activă. Fondul de idei al conferinței ca atare reprezintă şi 

astăzi pentru mine un fel de precipitat – adică un rezumat sintetic, foarte 

concentrat – al întregii mele concepții despre antropologia culturală ca 

disciplină ştiințifică. Spre confruntare, menționez că textul ulterior redactat al 

conferinței a apărut într-o prestigioasă revistă de specialitate, cu bunăvoința 

redactorului şef, prof. Ilie Moise (a se vedea: Gheorghiță Geană, „Cultura 

antropologică”, în Studii şi comunicări de etnologie, tomul XX, 2006, pp. 205–

212). 

* 

Între timp, contactul direct cu omul Gheorghe Pavelescu mi-a stimulat 

acea subiectivitate pozitivă de care avem uneori nevoie ca de un factor catalitic, 

spre a ne apropia mai lesne de opera unui creator – fie el scriitor, artist, filosof, 

ori savant. (Nimic rău în intervenția acestui tip de subiectivitate în cunoaştere. 

Nu spunea Max Scheler, înrâurit de Schiller: „Tot ce sălăşluieşte în acest mare 

cerc [= al cunoaşterii], / Să slujească simpatiei!...”? – Was den grossen Ring 

bewohnet, / Huldige der Sympathie!...) 

În această străduință a mea am beneficiat de reeditarea, după 1989, a 

unora dintre lucrările mai vechi ale Profesorului Pavelescu, precum şi de 

editarea, în premieră, a altora: Magia la românii din Munții Apuseni (Bucureşti, 

Editura Minerva, 1998 – volumul include şi clasicul studiu Mana în folclorul 

românesc, inițial apărut separat, precum şi Cercetări de etnomedicină. Folclor 

medical din Valea Sebeşului), Prezențe sibiene. Evocări literare (Sibiu, Casa 

de Presă şi Editură Tribuna, 1999), Lucian Blaga. Evocări şi interpretări 

(Sibiu, Editura Universității „Lucian Blaga”, 2003), Cântecele dorului. 

Antologie de lirică populară (Sibiu, Editura Psihomedia, 2003), Valea 

Sebeşului. Monografie etno-folclorică, 3 volume (Sibiu, „Astra Museum”, 

2004), Colinde din Transilvania (Cluj-Napoca, Centrul Județean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale, 2005), Pasărea suflet. Studiu 



24                                                                                                                 Centenar Gh. Pavelescu 

 

de antropologie culturală indo-europeană (Alba Iulia, Editura Altip, 2008), 

Poeme (Sibiu, Editura Psihomedia, 2005). 

Mărturisesc că, în această etapă a apropierii mele de opera lui Gheorghe 

Pavelescu, m-au atras în mod special acele scrieri ale Profesorului care, ieşind 

din cercul preocupărilor lui etnologice şi folcloristice, au intrat în incidență cu 

zona literaturii, a filosofiei, a istoriei culturii româneşti. Mă refer, evident, la 

„evocările literare” din Prezențe sibiene, la „evocările şi interpretările” din 

cartea despre Lucian Blaga, şi chiar la mănunchiul de Poeme (1936, reed. 

2005).  

Prezențe sibiene, de exemplu, aduce lumini noi din viața culturală a unui 

oraş care nu-i unul oarecare pe harta geografică a României, ci o veritabilă 

cetate a culturii noastre – Constantin Noica a supranumit Sibiul „Jena 

României”, iar în anul 2007, printr-o practică mai nouă a Uniunii Europene, 

acest oraş a deținut chiar titlul de „capitală culturală europeană”. Cartea se 

structurează în patru capitole, fiecare rezervat unei cariatide a spiritului şi a 

lumii româneşti: Eminescu, Coşbuc, Goga şi Blaga. Cu minuțiozitate şi simț 

istoric, Gheorghe Pavelescu detectează, reconstituie şi reinterpretează fapte mai 

puțin cunoscute privind: trecerile (în număr de trei – a patra cu semnul 

întrebării) ale lui Eminescu prin Sibiu, poeziile anacreontice concepute de 

tânărul George Coşbuc în răstimpul şederii sale la Sibiu (ca redactor la 

Tribuna, între anii 1886–1888), conferințele la Astra şi activitatea lui Octavian 

Goga pentru propăşirea Asociației, ca să nu mai vorbim de legăturile intense 

(dar nu în toate detaliile lămurite) ale lui Lucian Blaga cu Sibiul; referitor la 

Blaga, paginile în care sunt decodificate personajele din romanul postum 

Luntrea lui Caron sunt de o indubitabilă importanță pentru critica şi istoria 

literară. 

Ponderea excepțională a legăturilor cu eminentul poet şi filosof l-au 

determinat, de altfel, pe Gheorghe Pavelescu să dedice acelora o carte întreagă, 

al cărei titlu îl reactualizăm: Lucian Blaga. Evocări şi interpretări (2003). 

Relația dintre cei doi s-a înfiripat în momentul în care Lucian Blaga a fost 

invitat să predea filosofia culturii la Cluj, la Universitatea Daciei Superioare, în 

cadrul Facultății de Filosofie şi Litere. Blaga publicase deja câteva volume de 

poezii, apoi Trilogia cunoaşterii şi Trilogia culturii; el îşi dăduse, aşadar, 

măsura propriei energii creatoare – emblematică pentru resursele de creație ale 

poporului român –, astfel încât chemarea lui la catedra universitară fusese 

aşteptată de întreaga elită intelectuală a oraşului. Prelegerea inaugurală a avut 

loc la 17 noiembrie 1938 şi, cu o zi înainte, în ziarul clujean Tribuna apărea un 

scurt articol de înştiințare, intitulat: „Un gând împlinit: Lucian Blaga Profesor 

al Universității din Cluj”. Dincolo, însă, de anunțul în sine, acest fapt 

publicistic era marcat de semnătura articolului: Gh. Pavelescu, student anul II. 

Articolul emana o bucurie nedisimulată; subliniind că îndeosebi generația 

tânără l-a aşteptat cu nerăbdare pe Blaga să descindă în mijlocul ei, autorul 

clama cuprins de entuziasm (în sensul etimologic al termenului, adică stăpânit 
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de o inspirație divină): „Fericiți aceia care au crezut până la urmă în această 

sosire şi, mai ales, fericiți aceia cărora le-a fost hărăzită această sărbătoare” 

(art. cit., în: Gh. Pavelescu, Lucian Blaga. Evocări şi interpretări, ed. cit., p. 8). 

...Şi să ne închipuim cum ar suna, rostită cu glas tare, încheierea, adresată 

direct noului profesor: „Bine ați venit în mijlocul nostru, în oraşul tinereței 

voastre, în Ardealul pământului natal, în «împărăteasca țară», dar, mai ales, 

bine ați venit să dăruiți gând din gândul vostru generațiilor însetate de adevăr şi 

lumină, şi să le arătați drumul spre destinele creatoare ale acestui neam” 

(ibidem).  

Comunicarea dintre profesor şi discipol avea să fie desăvârşită şi chiar 

presărată cu episoade insolite. Într-o zi, Gh. Pavelescu a adus în seminarul lui 

Blaga un cioban în carne şi oase, îmbrăcat în cioareci, cu şerpar, căciulă, cojoc, 

încălțat cu opinci, ținând în mâini bâta ciobănească. Altă dată situația s-a 

repetat cu un rapsod din Gura Râului... Să recunoaştem: un material didactic 

mai sugestiv, mai real şi mai viu pentru înțelegerea gândirii magice, a 

mitosofiei, a spațiului mioritic în dimensiunea lui umană nici că se putea!...  

* 

Dincolo însă de importanța intrinsecă – ştiințifică, literară, culturală –, 

biografia şi opera lui Gheorghe Pavelescu degajă o lecție de etică în lumea 

valorilor. Această lecție se exprimă prin virtutea de a admira. Ce anume? O 

ispravă culturală şi pe autorul ei. Limpede spus: după propria-i mărturisire, pe 

vremea când urma şcoala gimnazială de la Sebeş, elevul Gheorghe Pavelescu a 

învățat pe de rost – de bunăvoie şi nesilit de nimeni! – întregul volum Poezii, 

de Eminescu, ediția Octav Minar, volum apărut în 1927! În aceeaşi perioadă – 

de asemenea, liber de orice determinism pragmatic ori înrobitor – a memorat 

volumul de Poezii cu care debutase în 1905 Octavian Goga, iar în timpul 

studiilor liceale (urmate la Orăştie) a învățat pe de rost, aşijderea integral, nu 

mai puțin de cinci cărți de poezie publicate de Lucian Blaga până atunci, 

anume: Poemele luminii (1919), Paşii profetului (1921), În marea trecere 

(1924), Lauda somnului (1929) şi La cumpăna apelor (1933)!... 

Mai e nevoie de precizat? – motivația acestor performanțe mnemonice 

era vibrația ieşită din comun a unui spirit tânăr pentru universul poeziei şi 

admirația până la evlavie față de creatorii de geniu. A admira cinstit o valoare 

este o virtute, după cum, prin contrast, neputința admirației trădează o 

infirmitate. Înțelegem o dată în plus în ce eroare pedagogică s-a cufundat 

didactica modernă când a scos complet dintre metodele de educație exercițiile 

de memorare (inclusiv a unor producții poetice), sub motiv că învățarea pe de 

rost constrânge libertatea de gândire! De fapt, dimpotrivă, materialul memorat 

constituie o rampă solidă de lansare pentru gândirea creatoare... Şi, în acelaşi 

context problematic, ce dezolant sună vocile unor tineri poeți contemporani 

care-l socotesc anacronic pe Eminescu! Nu cumva (ne întrebăm) în perenitatea 

genialității sale, Eminescu e contemporan cu noi, deci şi cu ei, contestatarii, 

care îşi văd astfel adevărata – liliputana – măsură?... 
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Existența Profesorului Gheorghe Pavelescu îşi dezvăluie, astfel, lecția de 

etică – în frumusețea ei pură – privind felul în care se cuvine să ne raportăm la 

lumea valorilor; şi nu numai a valorilor poetice, ci a valorilor de orice fel. 

Pilduitoare este în acest sens o mică întâmplare în care Gheorghe Pavelescu 

relatează cum a ratat el ceea ce trebuia să fie ultima întâlnire cu savantul 

Simion Mehedinți (pe care îl cunoscuse în alte împrejurări şi pe care îl prețuia 

la cel mai înalt nivel). Mai întâi, însă, trebuie să spun că luând cunoştință de 

admirația tânărului Gh. Pavelescu față de Lucian Blaga, m-am văzut pe mine 

însumi cu mulți ani în urmă, într-o ipostază oarecum asemănătoare. Student 

fiind am descoperit în biblioteca unui cărturar de pe vremuri volumaşul de 

debut al lui Blaga, Poemele luminii. L-am solicitat împrumut şi, convins că nu 

va fi reeditat vreodată, l-am copiat manu propria, într-un refugiu de Crăciun, la 

bunicii mei dintr-un cătun fără lumină electrică; am încheiat acțiunea de 

transcriere în noaptea de Anul Nou, la lumina unei lămpi cu petrol. Ulterior, în 

Bucureşti, aveam să mai transcriu la Biblioteca Academiei (sala III, „specială”) 

discursul de recepție la Academia Română al aceluiaşi Lucian Blaga: Elogiul 

satului românesc. ...Şi-acum revin la relatarea lui Gh. Pavelescu: „Ultima 

întâlnire cu S. Mehedinți era să aibă loc în 1952. Eram în apropierea Parcului 

Cişmigiu. Deodată, l-am zărit în fața mea pe S. Mehedinți, stând de vorbă cu o 

altă persoană. Aşteptam să termine convorbirea. Dar, din neatenție, n-am 

sesizat momentul despărțirii şi S. Mehedinți a apucat-o în direcția opusă. Am 

încercat să alerg după dânsul. Dar, deşi era octogenar, iar eu aveam vârsta pe 

jumătate, nu l-am putut ajunge. Mi-a rămas în minte această imagine-simbol: 

Oricât l-am studiat şi prețuit pe Simion Mehedinți, nu l-am putut ajunge.” 

(Gheorghe Pavelescu, „Întâlnire cu Vrancea şi cu locuitorii săi”, în: Buletinul 

Asociației „Simion Mehedinți”, nr. 11, 2007, Editura Terra, Focşani, p. 6 – 

subl. în orig.). Dacă pun acum în comparație trăirile mele admirative față de 

Lucian Blaga cu acelea ale lui Gheorghe Pavelescu, îmi vine să spun, 

parafrazând: Oricât l-am studiat şi l-am prețuit pe Gheorghe Pavelescu, nu 

m-am ridicat niciodată la capacitatea lui de a admira!... 
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„Mă hotărâsem de mult să trec doctoratul cu o teză de folclor ...”.  

(Ion Muşlea, Cluj, 31 august 19651) 

 
Summary: Ion Muşlea and the letters from home or how a gentleman could be made 

The present paper is part of a larger work devoted to the Muşlea family, starting with 

Candid, a school teacher educated at Şaguna’s school. The son of Ioana and Moise, a 

prominent man in his village, Candid Muşlea was born in 1846 in the village of 

Rodbav – Făgăraş (not to be taken for Rodbav – Braşov, a rather frequent mistake). 

The school teacher Candid became a teacher in Braşov. It was there that his eleven 

children came to see the light of day, only eight of them reaching adulthood. The 

youngest son, Ion (Ionel), born in 1899, grew up to become the future famous folklorist 

Ion C. Muşlea. As the family’s older children „had already flown away from home”, 

three of them being heros in heavens, killed in the First World War, during the post-

war period, the family’s entire attention was directed toward the professional formation 

of its youngest son. On account of the successful studies he had developed until that 

time, Ion had proved to be a promising young man so that he deserved to receive 

support. The family empowered impressive material resources. And, without any 

reasons for which Ionel could have betrayed his studies, his father engaged himself in a 

particular moral and epistolary support. His letters he adressed to his son, particularly 

those during the latter’s Parisian student years – evident especially of the father’s own 

                                                 
1
 Ion Muşlea, Din activitatea mea de folclorist. În: Ion Muşlea, Arhiva de folclor a 

Academiei Române. Studii, note, cronologie, comentarii şi bibliografie de Ion Cuceu şi 

Maria Cuceu. Cluj, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2003, p. 141-207. În anul 

1922 este licențiat în litere la Cluj (după încercări de a studia medicina şi literele la 

Bucureşti), când se înscrie şi la doctorat, susținut la Cluj în 28 mai 1927; în latină titlul 

era numit „dr.: ethnographia et scientia consuetudinum populorum (:folclore:)”. A 

susținut deci, în România, primul doctorat în „etnografie și folclor”. În anul 1961, 

Ministerul Culturii asimilează titulatura veche cu doctor în științe. 

mailto:gramaana@gmail.com


 

 

STUDII ŞI COMUNICĂRI DE ETNOLOGIE, Tomul XXIX/2015, p. 59-76 

 

 

 

 

 

 

Itinerariu bio-bibliografic: 
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Résumé : L’Itinéraire bio-bibliographiques 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'aujourdhoui. 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. 

Les mots clefs: bibliographie, changements des thèmes, contextes d’évolution. 

 

Propunând un Itinerariu bio-bibliografic al Revistei de Etnografie şi 

Folclor, am decis o recitire a numerelor mai vechi şi mai noi, urmărind 

direcţiile de orientare ale cercetării etnologice, aşa cum sunt reflectate de 

paginile revistei, de-a lungul timpului. Restituirea este supusă 

contextualizărilor istorice, atât politice cât şi de ordin reflexiv-interpretativ. 

Profesorul Nicolae Constantinescu sintetiza „perioada Mihai Pop”, sub 

raportul beneficiilor pe planul cunoaşterii: „Deşi situaţi filosofic pe poziţii 

diferite, D. Caracostea şi C. Brăiloiu se întâlnesc sub aspectul tratării 

funcţionale a faptelor de folclor, al raportării lor la mediul social care le-a dat 

naştere, care le păstrează şi le perpetuează. În continuarea acestor filoane atât 

de productive se înscrie întreaga activitate a profesorului Mihai Pop, creatorul, 

spiritus rector al şcolii româneşti contemporane de folcloristică şi etnologie”
1
.  

După retragerea profesorului Mihai Pop, munca de redactor şef al 

revistei a fost preluată, începând cu 1980, de Al. I. Amzulescu, care la rândul 

său, după şapte ani, va fi urmat de Al. Dobre. Perioadă extrem de grea pentru 

                                                 
1
 N.Constantinescu, Şcoala Mihai Pop. II, Editura Patrimoniu, Râmnicu Vâlcea, 2007, 

p. 9. 
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Lăturenia în zona Năsăudului
1
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Zusammenfassung: Werbung für Exogamie im Nassoder Gebiet (regiunea Năsăud) 

Der im Rumänischen als „Lăturenia“ bezeichnete Brauch war eine in den vier 

Regionen des Verwaltungskreises Bistriţa-Năsăud/Bistritz-Nassod (aber auch im 

nördlichen Gebiet des Kreises Mureş/Mieresch und im Osten des Kreises 

Cluj/Klausenburg) spezifische Form der Gastfreundschaft und zugleich eine Werbung 

für Exogamie. Im Rahmen der meist drei Tage währenden „Lăturenia“ wurden die 

Burschen eines Dorfes von den Burschen eines anderen Dorfes zu einem Festessen 

eingeladen. Der Brauch wurde in der Weihnachtszeit ausgeübt und setzte am zweiten 

Weihnachtstag ein. Es war eine Art „institutionalisierte“ Gastfreundschaft. Dabei ging 

es vor allem um das Kennenlernen und Schmieden von Freundschaften zwischen den 

Burschen aus verschiedenen Dörfern, aber auch darum, dass junge Menschen beider 

Geschlechter einander kennenlernen konnten und es zu Eheschließungen mit Partnern 

kam, die aus einer anderen (nicht der eigenen) Dorfgemeinschaft stammten. 

Schlagwörter: Lăturenia, Brauch, Dorf, Freundschaften, Gastfreundschaft. 

 

Lăturenia este forma specifică, aproape ritualizată, pe care a luat-o în 

zona noastră (se practica în toate cele patru zone ale judeţului Bistriţa Năsăud) 

obiceiul ospeţiei, absorbit în mediul mai mult sau mai puţin riguros al cetelor 

de feciori din diverse sate. Ea constă în vizita organizată a feciorilor dintr-un 

sat la feciorii din alt sat (de obicei de trei zile).  

Se practica nu doar la sărbătorile de iarnă (dar cu deosebire acum), ci şi 

cu prilejul altor praznice creştine, sau chiar în duminici de vară obişnuite, din 

afara postului, când se putea organiza jocul duminical (acum însă, pe durata 

unei singure zile).  

Descrierile acestui obicei - puţine, câte există - vizează zone ale judeţului 

nostru şi imediat limitrofe (nordul judeţului Mureş, estul judeţului Cluj), ceea 

                                                 
1
 Textul este un subcapitol al monografiei Cultura imaterială românească din Bistriţa-

Năsăud, de Vasile V. Filip şi Menuţ Maximinian, volumul al II-lea, Sărbătorile ciclului 

calendaristic, lucrare aflată în stadiu de elaborare. 
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Lumea plantelor în cimiliturile româneşti 
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Prof. univ. dr. – Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 

e-mail: ctindrg@yahoo.com 

 

 
Zusammenfassung: Oft in Versform, Geheimnisrätsel bilden eine Gruppe Rätseln, die 

eine große Erfindungskraft und metaphorischen Reichtum zeugen. Während einer 

Zeitspanne von eineinhalb Jahrhunderten wurden mehr als 2200 derartige Rätsel 

gesammelt und veröffentlicht, die meisten von ihnen aus der Bukowina (mehr als die 

Hälfte), der Moldau, der Kleinen Walachei/Oltenia, aus Siebenbürgen/Transilvania und 

aus der Groβen Walachei/Muntenia. Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die in 

Rätsel eingebundenen Pflanzen. Dabei geht es um 53 Arten von Wild- und 

Kulturpflanzen, die in den veröffentlichten Rätseln vorkommen. Hinzu kommen noch 

12 Arten, die vom Verfasser selbst in den Kreisen Sibiu/Hermannstadt, Brasov 

/Kronstadt, Alba/Weiβenburg, Vâlcea, Olt und Teleorman gesammelt wurden. 

Schlagwörter: Pflanzen, Geheimnisrätsel, metaphorischen Reichtum, Siebenbürgen. 

 

Cimiliturile sunt o categorie de ghicitori, adesea în versuri, de o mare 

inventivitate şi bogăţie metaforică. Artur Gorovei, în prefaţa la volumul 

Cimiliturile românilor (1898) preciza: „Deosebirea între ghicitoare şi cimilitură 

e aceeaşi ca între gen şi specie: fiecare cimilitură e o ghicitoare, nu însă orice 

ghicitoare e cimilitură...”. 

De-a lungul unui secol şi jumătate au fost adunate şi publicate peste 2200 

de cimilituri, cele mai multe din Bucovina (mai mult de jumătate dintre ele), 

Moldova, Oltenia, Transilvania, Muntenia. 

În această lucrare ne-am concentrat asupra plantelor cimilite. Până acum 

am identificat în cimiliturile româneşti: aluna (fructul alunului, Corylus 

avellana), barabulele (sau cartofii, Solanum tuberosum), bostanul (Cucurbita 

pepo), bradul (Abies alba), bujorul (Paeonia officinalis), bulughenele (sau 

cartofii, Solanum tuberosum), buretele (Agaricus sp.), butucul de viţă (Vitis 

vinifera), cacadârul (sau măceşul, Rosa canina), castravetele (Cucumis sativus), 

ceapa (Allium cepa), cânepa (Cannabis sativa), chipăruşul (sau ardeiul iute, 

Capsicum annuum), cimbru (Satureja hortensis), cireaşa (fructul cireşului, 

Prunus cerasus), ciuperca (Agaricus sp.), curechiul (sau varza, Brassica 
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Biografii narative ale sfinţilor: Sfântul Gheorghe 
 

Liliana DIACONU 

 

Drd., Universitatea Bucureşti, Facultatea de Litere, 

e-mail: lilimitria@yahoo.com 

 

 
Abstract: The legends regarding the lives of saints remain useful symbolist proofs of 

these characters, having both beneficial and evil aspects, therefore contrasting, as if this 

patterns coincide in two totally opposite characters. The general theme requires a 

triangulation of different perspectives: the theological dimension, temporal dimension 

(where a segment can be shaped into sacred time), the echoes of folklore. These 

different perspectives are shaping various representations of the character, all of them 

offering the opportunity to bring the saint’s personality to light. There are so many 

traditions and beliefs related to the life of St. George that a single work would not be 

enough to comprise them all. Therefore, we try to sum up a few of them, some that 

have already been discussed and analyzed and other that are less known.  

It is important to know that everything related to St. George belongs to a distant past, 

preceding Christianity and having borrowed practices even from ancient empires that 

have surfaced also in some of our communities as a result of ethnical mixture. 

Keywords: Saint George, God, devil, miraculous, fire. 

 

Datinile şi credinţele privitoare la acest sfânt sunt atât de numeroase 

încât s-ar putea alcătui un volum care, cu siguranţă, tot nu le-ar cuprinde pe 

toate. De aceea, ne rezumăm la câteva care au mai fost tratate şi interpretate de-

a lungul timpului, unele fiind foarte cunoscute, altele mai puţin ştiute. Cert este 

faptul că acest sfânt şi „poveştile” legate de sărbătoarea ca atare au fost 

îndelung dezbătute şi întoarse pe toate părţile cu putinţă.  

Este bine de ştiut că tot ceea ce ţine de Sfântul Gheorghe aparţine unui 

trecut îndepărtat, premergător creştinismului, parte din ele transmise de la 

romani şi păstrate numai la noi şi la popoarele cu care am relaţionat în timp.  

Sfântul Mucenic Gheorghe a trăit pe vremea împăratului Diocleţian, s-a 

născut în Capodochia, fiu al unor părinţi creştini. Rămas fără tată din copilărie, 

sfântul s-a mutat cu mama sa în Palestina, unde a îmbrăţişat slujba armelor, 

ajungând conducător de oaste în garda împăratului. În anul 303, la îndemnul 

ginerelui său Galeriu, Diocleţian a aprins prigoana împotriva creştinilor, aceştia 
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Satul românesc în literatura de specialitate
*
 

 

Andreea BUZAȘ 

 

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

e-mail: buzasandreea@yahoo.com 

 

 
Abstract: The Romanian Village in Speciality Literature contours the image of the 

village as featured in creative writings, Romanian Academy membership acceptance 

speeches, the research made by the Bucharest Sociological School, as well as in various 

other scholarly works. It addresses village aspects mirrored by Dimitrie Gusti, Liviu 

Rebreanu, Romulus Vuia, Simion Mehedinți, Lucian Blaga, Henri H. Stahl, Ernest 

Bernea, Traian Herseni, Constantin Noica, etc. The study also deals with the major 

research and studies made on the rural world, which have theoretically and 

methodologically inspired the organizing the open-air ethnographic museums in 

Romania. An important issue is the typology of rural settlements, in view of the 

geographic diversity of Romania and the historic conditions under which villages 

emerged and got organized. Another aspect being discussed is the necessity of a 

comprehensive, unitary system of dealing with the typology of villages, flexible 

enough to apply to all villages and permanently update the information on the 

transformations affecting these human settlements. 

Key words: village, research, studies, open-air ethnographic museums. 

 

Primele cercetări științifice asupra satelor românești au fost întreprinse 

de Ion Ionescu de la Brad (1818-1891), în urma lor rezultând monografiile 

județelor Dorohoi
1
, Mehedinți

2
 și Putna

3
, precum și studiile despre regiunile 

dobrogene – zone în care oierii mărgineni, stabiliți aici, au ctitorit biserici, au 

înființat școli, cămine culturale, și asociații profesionale. La sfârșitul secolului 

al XIX-lea, sub coordonarea „Asociațiunii transilvane pentru literatura română 

                                                 
1
 Ion Ionescu de la Brad, Agricultura română din județul Dorohoi, București, 

Imprimeria Statului, 1866. 
2
 Ion Ionescu de la Brad, Agricultura română din județul Mehedinți, București, Imprimeria 

Statului, 1867. 
3
 Ion Ionescu de la Brad, Agricultura română din județul Putna, București, Imprimeria 

Statului, 1869. 
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O perspectivă asupra riturilor de trecere actuale -  

„nunta de vis” 
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Zusammenfassung: Eine aktuelle Perspektive, die sich auf kultische Bräuche bei 

Geburt, Taufe, Hochzeit und Beerdigung bezieht: Die Traumhochzeit 

Im vorliegenden Beitrag handelt es sich um die aktuelle Sichtweise eines alten Themas: 

Taufe, Hochzeit und Beerdigung im heutigen städtischen Raum. Dabei werden die 

Hauptquellen und die Forschungs- und Interpretationsmethoden zu diesem Thema 

vorgestellt und eine Reihe von Veränderungen erörtert, die diese kultischen Bräuche 

heutzutage prägen. 

Schlagwörter: Aktuelle Sichtweise, Interpretationsmethoden, Forschungs, Bräuche, 

Traumhochzeit. 

 

Sloganele comerciale cu care te întâmpină orice pagină web sau firmă 

care comercializează obiecte şi servicii aferente nunţii - „nunta de vis”, „nunta 

de basm” sau „nunta ta, în stilul tău” – trimit dintru început către asumarea 

aproape exclusivă de către protagoniști a trecerii de la un statut la altul. 

Alegerea momentului (astăzi, din ce în ce mai îndepărtat de ceea ce însemna 

odinioară pragul nubil), a locului, a scenariului sau „temei” și, în fine, a celor 

care îndeplinesc roluri ceremoniale - mai degrabă asistenți ai trecerii, decât de 

giranți ai acesteia - toate par să le revină viitorilor miri. La o privire mai atentă 

însă sesizăm că aceștia sunt atent ghidați, sfătuiți, îndrumați oferindu-li-se 

modele, alternative, soluții care, deși sunt uneori puerile, alteori costisitoare, 

tind să convingă prin explicații ale semnificațiilor și decriptări ale simbolurilor. 

Wedding planners invocă nu de puține ori „tradiția”, deși intenția este contrară: 

fie că este vorba despre decriptarea sau analiza descendenței și semnificațiilor 

originare ale unor gesturi, acte, obiecte de recuzită rituală, fie că insinuează 

modele de succes, teme spectaculare în jurul cărora se va țese întreg scenariul, 

ei devin echivalenții vocii comunitare care dictau și chiar decideau în 

preparativele nunții tradiționale. 
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Abstract: Older and newer approaches regarding the magical ritual phenomenon 

The last decades have brought a completely new perspective on magic and witchcraft 

and allowed an interdisciplinary research, developed on two levels: in situ magic – 

within the rural space of the magical religious beliefs, but also urban magic belonging 

to industrialized environments where the rituals have been recreated from the 

traditional ones, now guarded within the collective memory. An interesting area of 

research was based upon the relationship with religion, science, and medicine. Closer 

to us, modern day sociologists have demonstrated that for the contemporary man the 

experience of modern reality is not enough anymore, thus he strives to seek also the 

closeness of the unreal. 

Beyond labels and tags, one should also notice that the magical religious ritual has the 

same departure point: an appeal to the „magical solution” is still performed in the case 

of an „abnormal situation”; practices have remained as scenario, the intent and the 

purpose are the same, however, the ingredients, the props or the communication means 

have been adapted to the modern day reality (coals have been replaced by matches, 

card games by software, words with media ads); the authority of magic still comes 

from faith, received as an individual and social phenomenon and the essence of magic 

resides in the possibility of action over a great distance and presents similarity and 

magical contagion as its foundation. An analysis of the magical ritual phenomenon 

suggests that magic and its principles are conserved just as interest for magic practices; 

one can speak only about some visible influences or adaptations; the image of the witch 

is still that of a holder of infinite power. 

Keywords: tradition, magic, witchcraft, rural, urban. 

 

Fenomen de amploare al Europei creștine dar cu rădăcini în 

precreștinism și prezent și în culturile necreștine, vrăjitoria - acoperind o zonă 

largă de ritualuri, majoritatea activând pârghii malefice pentru solicitarea 

diavolului (sub diferitele sale forme) în rezolvarea unor „cazuri”, altfel 

considerate ca nerezolvabile - a fost definită vast, multinivelar, pluridisciplinar. 

Dovezile arheologice atestă vrăjitoria încă din paleolitic, iar divinația și 
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Gherghina BODA 

 

Dr. cercetător - Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, 

e-mail: ginaboda15@gmail.com 

 

 
Abstract: Ţinutul Pădurenilor – ethnographical images. „Tinutul Pădurenilor” 

distinguishes itself as an authentic ethnological area, which has succeeded to keep its 

traditions, customs, linguistic elements, popular clothing and garments, that the 

inhabitants claim as being their legacy from their ancestors, the Dacians. These isolated 

lands are located in a hard reachable area, which protected its people from any major 

external influences, aiding the unaltered perpetuation of its archaic legacy in this ever 

changing modern world. A land known since olden times, the so called „Tinutul 

Pădurenilor” has always been best known for its richness in iron ore and its dense 

forests, but also for its hardened blacksmiths and mineworkers. The current danger is 

represented by the massive depopulation of the villages and therefore the risk of losing 

their traditions which made them unique among the Romanian populations and even 

beyond the national borders. Another danger, at the level of the folk costume, is 

represented by its „modernisation” with foreign motifs, such being the case in the 

Banat region. 

Keywords: Ţinutul Pădurenilor, traditions, habits, archaic, folk costumes. 

 

Despre ţinutul pitoresc al pădurenilor s-a scris mult în decursul timpului, 

acesta atrăgând atenţia specialiştilor prin originalitatea şi unicitatea elementelor 

etnografice în special, total diferite de cele ale ţinuturilor vecine. Deşi nu există 

nicio dată istorică despre unitatea teritorială a „Ţării Pădurenilor” de pe 

cuprinsul judeţului Hunedoara, totuşi această zonă are un caracter distinct, 

graniţe clar delimitate şi o puternică personalitate etnică, diferenţiată de 

celelalte zone vecine, mai mult sau mai puţin îndepărtate. Este zona cuprinsă 

între ramificaţiile de est ale Munţilor Poiana Ruscă, platou mărginit la nord de 

Valea Mureşului, la sud de Ţara Haţegului, iar la est oprindu-se în Valea 

Cernei. Acesta alcătuieşte o platformă cu o înălţime de 1100 m, fiind despărţit 

de regiunile vecine printr-o zonă împădurită şi tăiată de văi adânci
1
. De fapt, 

                                                 
1
 Comişel 1959, p. 3. 
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Tipuri de cruci din Ţara Haţegului
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Abstract: The cross sign, together with other fundamental symbols, namely the centre, 

the circle and the square, is common for all traditions and it’s directly linked to the 

Primordial Tradition. In Christianity, the cross bears a great meaning and that is why 

specialists in symbolism regard it as “the sign of signs”. The cross is identified as an 

emblem of the Christian Church, occupying the central place within the sacred rituals, 

but also in regard to the artistic and architectural motifs, presenting a high degree of 

diversity. In the Transylvanian cemeteries, the crosses have a great diversity of forms 

and ornaments, differing from place to place and sometimes expressing the cultural 

influence suffered by each community. In the “Haţeg Land”, the crosses in the 

cemetery of Densuş are tall and thin, distinguished through the elaborate form of their 

round or geometrical carved arms. The cemetery crosses in the village of Silvaș are 

robust, remainders of the old grave poles. The solar symbols serve as their ornaments. 

The free ends of their arms have 5 cuts similar to the old grave poles. Through it 

structure, the old cross in front of the Prislop Monastery gives us testimonials from a 

far away past, about life, mentality and beliefs of the people once inhabiting this area. 

Keywords: cross, tradition, Christian Church, ornament, solar symbols. 

 

Simbolul crucii, alături de alte trei simboluri fundamentale, centrul, 

cercul şi pătratul, este comun tuturor tradiţiilor şi este legat de marea Tradiţie 

primordială. Specialiştii în simbolistică numesc crucea ,,semn al semnelor”. 

Este, înainte de toate, un simbol al lui Isus Cristos, este o emblemă a bisericii 

creştine ocupând locul principal în riturile sacre, are un loc principal şi în arta 

şi arhitectura creştină. Este pusă la căpătâiul morţilor ca semn al reînvierii. În 

satul tradiţional crucea este întâlnită la răscruci de drumuri, în faţa bisericii dar 

mai ales în cimitir. Crucile satelor tradiţionale, aşezate la căpătâiul răposaţilor, 

erau lucrate din lemn de stejar, materialul cel mai durabil, pe care meşterii 

anonimi ştiau să-l umanizeze crestând pe trunchiul lui motive artistice 

multimilenare. Prin creaţiile acestor meşteri cimitirele satelor au devenit 

adevărate oaze de armonie, de linişte şi împăcare. Judeţul Hunedoara se bucură, 

poate, de cele mai multe zone etnografice bine individualizate unele de altele. 
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Abstract: An important moment in human history was marked by the process of 

transforming raw food into cooked or roasted one. Hence, every nation has created its 

own consumer food practices and rules, its own food philosophy. Focusing on the 

habits, tastes and food preparation technologies in Arad County, in order to know the 

culinary tradition of the place and people's attitudes towards food, we are facing a 

context of a mixture between traditional Romanian, German, Hungarian, Slovak etc. 

cuisine, a shared vision of food and unitary behaviour. Due to its specificity, this has 

led us to a central European food model, with certain consumption habits and menus 

containing fatty and sweet soups, sauces or stewed schnitzels, cakes, creams, etc., 

suggesting the variety of local tastes in comparison to those originating from Southern 

Romania and the Balkans. 

Keywords: customs, practices, food technologies, Central European flavour. 

 

Un aspect mai puţin luat în considerare, când se discută despre mâncare, 

este acela al adaptării organismul nostru la alimentele care se gătesc în spaţiul 

în care trăim, şi la experienţa alimentară, pe care am moştenit-o şi pe care o 

transmitem, la rândul nostru, urmaşilor. 

Altfel spus, ceea ce altora le face rău mie, în spaţiul meu, îmi face bine. 

Referindu-ne la alimentaţie în general, un moment important în istoria 

omenirii a fost acela al transformării crudului în fiert sau fript. Prepararea 

alimentelor care erau la îndemâna omului şi, apoi, consumarea lor a creat, în 

timp, pretutindeni pe glob, un ansamblu de tehnici, de practici şi reguli 

alimentare proprii fiecărui popor, care, însumate, constituie un capitol 

important al culturii umane
1
. Înţelegând cultura alimentară ca un mod de viaţă 

al unei societăţi, există, în cazul acesteia, anumiţi factori comuni, ce reglează 

                                                 
1
 Ofelia Văduva, Paşi spre sacru. Din etnologia alimentaţiei româneşti, Editura 

Etnologică, Bucureşti, 2011, p. 15. 
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Culoarul Rucăr-Bran. Nedei, târguri, bâlciuri
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Abstract: The favourable natural setting, the varied topography, the soil cover, the 

richness of vegetal species, the well-developed river system etc., correlated with the 

existence of extensive pastures and hayfields have encouraged the development of a 

well known (local and abroad) pastoral civilization in the Rucăr-Bran Corridor. Sântilie 

(Saint Elias) is also the folk name of the saint’s Christian feast, which is celebrated on 

July 20, when people believe that the saint sends heavy thunderstorm showers and hail. 

This fair of two countries, has since been organized on the border between 

Transylvania and Wallachia, more exactly in the Leaota, Iezer Păpuşa Mts., was a large 

pastoral celebration and a complex event, where people came not only to enjoy 

themselves and engage in trade activities, but also to meet their potential spouses. 

Likewise, the shepherds had the chance to meet their families, as the women were 

forbidden to climb to the sheepfold. Nowadays, this ban is not observed any longer, 

with the exception of few sheepfolds, especially those harder to reach. 

Keywords: Rucăr-Bran Corridor, pastoral celebration, the shepherds. 

 

Existenţa cadrului natural prielnic, varietatea reliefului şi a solului, 

bogăţia floristică a covorului vegetal şi a reţelei hidrografice etc., corelat cu 

extensiunea păşunilor şi fâneţelor au favorizat dezvoltarea, în Culoarul Rucăr-

Bran, a unei civilizaţii pastorale, cunoscută în ţară şi peste hotare. În ciuda unei 

economii rurale închise determinată de condiţiile social-istorice vitrege, 

oamenii au încercat să iasă din izolare, să facă schimburi comerciale. Economia 

rurală nu putea fi închisă, unele dări domneşti, în special birul, se plăteau în 

bani şi, ca urmare, surplusul de produse trebuia comercializat şi transformat în 

bani. Dar, chiar în faza în care alimentele, îmbrăcămintea, încălţămintea, 

articolele de uz casnic se obţineau pe plan local, în cadrul gospodăriei rurale, 

rămâneau numeroase alte produse (sarea, uneltele din fier, pânza etc.) care 

trebuiau cumpărate. Pentru a face negoţ sunt însă necesare drumuri şi prilejuri 

care să reunească un număr suficient de vânzători şi cumpărători. Ocaziile cele 

mai prielnice schimbului au fost zilele de prăznuire a sfinţilor creştini.  



 

 

STUDII ŞI COMUNICĂRI DE ETNOLOGIE, Tomul XXIX/2015, p. 194-203 

 

 

 

 

 

 

The funerary ceremony in Oltenia –  
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Rezumat: Ceremonialul funerar din Oltenia - secvenţialitate şi semnificaţii 

În mentalitatea tradiţională, moartea este percepută ca un eveniment dureros, apărut, 

adeseori, în clipe neaşteptate. Departe de a reprezenta un final, „Marea Trecere” este 

resimţită de către membrii colectivităţii ca un prag, ca o graniţă dincolo de care este 

Adevărata Viaţă. Orice trecere presupune, pe de o parte, o ruptură de vechea stare, o 

anulare sau o depăşire a acesteia, iar pe de altă parte, iniţierea sau pregătirea individului 

pentru accederea la o nouă identitate. Această trecere se dovedeşte a fi, de cele mai 

multe ori, anevoioasă, deoarece individul trebuie să depăşească o situaţie liminală, 

aflată între două condiţii existenţiale. Actele şi manifestările ceremoniale care însoţesc 

„Marea Trecere” sunt performate tocmai în vederea asigurării restabilirii echilibrului 

pierdut odată cu părăsirea statutului existenţial anterior. Intenţia prezentului studiu 

constă în descoperirea sau reactualizarea ideilor şi a credinţelor religioase legate de 

nemurirea sufletului şi cultul morţilor, precum şi în nuanţarea funcţionalităţii actelor şi 

practicilor ritualico-magice, care nu sunt altceva decât parte a unui complex sistem al 

vieţii spirituale specifice omului tradiţional. 

Cuvinte cheie: cultul morților, rit, magie, viață spirituală, tradiție. 

 

Abstract: Within traditional mentality, death is perceived as a painful, frightening 

occurrence, which appears unexpectedly. Far from representing an end, but only the 

lack of physical absence, the Great Passing is being regarded by members of a 

community as a threshold, as a boundary, beyond which True Life is being displayed. 

Any passing implies, on one side, a breach in the old state, an annulment or an 

exceeding and, on the other side, the initiation or the preparation of one individual for 

acceding towards a new identity. Most of the time, this passing proves to be laborious, 

                                                 

 The article is part of research project Christian beliefs and ritual practices in 

spirituality Oltenian included in the research program of the Institute for Humanistic 

Research "C. S. Nicolaescu-Plopşor" Craiova: Church and society in southwestern 

Romania (sec. XIV – XX). 
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Abstract: The concept of social resilience seems to place INSTITUTIONAL STABILITY 

in its centre (here “institution” bearing a sociological meaning) when confronting with 

pressures and economical, judicial, political, environmental hazard. In this context, the 

socio-ecological resilience translates a relation of double implication: the institutional 

dependence towards the ecosystem but also the ecosystem's dependence towards 

institutions. But is it possible to mistake the institutional resilience with the community 

resilience (or even with an ethnical one)? In my opinion, the first one represents an 

important dimension of the second one, without being its only one. Of equal 

importance is also the dimension of the SYMBOLICAL RESILIENCE, actually engaging 

the CULTURAL RESILIENCE as well. Social and cultural anthropological studies 

carried out in the communities from Guatemala, Guinea, India, Japan and amongst 

Indians living along the North-Western coast of North America etc., totally or partially 

dependent on the forest ecosystem, have managed to bring into the light the value of 

the set of symbols, believes, and representations related to the forest and of associated 

rituals for both conservation and stability of the forest ecosystem and of the 

communities and communal institutions. Modifications of the cognitive level resulted 

in modifications of the ecosystem’s balance. This can be observed by drawing the 

forest’s resources into the market economy circuit, a phenomenon that presupposes a 

particular symbolic projection. A FORCED drawing into this circuit, with all the 

implications for the ecosystem’s resilience, has in its turn consequences for the cultural 

resilience, namely presenting a need to adapt the initial symbolic universe to the new 

ecological realities. 

Key words: community, cultural resilience, forest ecosystem, identity, symbolic 

resilience. 

                                                 
*
 Textul de faţă a servit ca bază pentru comunicarea cu acelasi nume la Quality of Life: 

a Challenge for Social Policy. Celebrating the 25th anniversary of the Research 

Institute for Quality of Life, conferinţă internaţională a Institutului de Cercetare a 

Calităţii Vieţii, Academia Română, Bucureşti, 23-25 aprilie 2015. 
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Zusammenfassung: Zurufe, die im Altland als Fuhrkommando genutzt wurden 

Im vorliegenden Beitrag werden die Zurufe (sonoren Laute), die in der Landwirtschaft 

und der traditionellen Wirtschaft in der Beziehung Mensch-Lasttier zum Einsatz 

kamen, erörtert. Es handelt sich dabei um die Fuhrkommandos, die in verschiedenen 

Ortschaften des Altlandes in der Zeitspanne von 1976-1980 verwendet wurden, als die 

Nutzung von Lasttieren in der ländlichen Wirtschaft und im Transportwesen noch 

üblich war. Die Ergebnisse des vorliegenden Beitrags könnten ein Anstoß sein für eine 

künftige systematische Untersuchung zum einschlägigen Thema. 

Schlagwörter: Transportwesen, Mensch-Lasttier, traditionellen Wirtschaft, sonoren 

Laute. 

 

Prin intermediul ocupaţiilor agricole (cultivarea pământului şi creşterea 

animalelor), locuitorii aşezărilor rurale au răspuns mediului înconjurător, fie 

prin cunoaşterea condiţiilor acestora, fie prin semnalele transmise în mod 

natural (pământ, climă, ape, vegetaţie), fie, în cazul creşterii animalelor, prin 

semnale active sonore de comandă, în cazul animalelor domestice utilizate în 

munci agricole sau în transport. Prin aceste semnale se evidențiază, în funcţie 

de animalele utilizate (în transporturi caii, boii, bivolii) şi în raport cu condiţiile 

dinamice ale transportului cu ajutorul vehiculelor fie încărcate cu povară sau 

descărcate, prin câţiva vectori: chemare, pornire, oprire, cotire la dreapta sau 

stânga. Pentru acestea se folosesc diverse sunete semnal sau folosirea de 

ustensile care acţionează palpabil, în contact cu corpul animalului. Uneori se 

folosesc chiar un început de comenzi articulate, referitor la acţiune sau folosind 

numele dat animalului. Menţionăm că utilizarea acestor semnale sonore pentru 

deplasare nu este rezultatul dresajului lor ci a unei convieţuiri în gospodărie cu 

animalele (îngrijire, adăpostire, hrănire, preocupări pentru sănătatea lor şi chiar 

relaţii afective dar care nu depăşesc scopul funcţional pentru care ele sunt 

crescute în cadrul familial al gospodăriei). Semnalele sonore ale relaţiei cu 

animalul de povară au fost culese din 35 localităţi din zona etnografică Ţara 
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Zusammenfassung

*
: Horst Klusch, ... ein Leben der Forschung und dem Sammeln von 

Kunstgegenständen gewidmet. Der Volkskundler Horst Ernst Klusch wurde am 12. 

Mai 1927 in Hermannstadt geboren. Seine Erkenntnisse und Erfahrungen hat er als 

Stellvertretender Schriftleiter der Zeitschrift „Studii şi comunicări de etnologie“ (seit 

1995) und als Schriftleiter der „Convergenţe Transilvane“ (bis 2006 15 Bände) 

verwerten können. Seine zahlreichen Beiträge sind bei den Zeitschriften „Forschungen 

zur Volks- und Landeskunde“, „Transilvania“, „Revista de etnografie şi folclor“,  

„Keramik“ (BRD) erschienen. Nach Veröffentlichung  zahlreicher Fachbücher (bis 

heute 17) wurde er seitens des Kulturministeriums 2004 zum „Experten für 

siebenbürgisch sächsische Kulturgüter“ diplomiert. Horst Klusch war nicht nur ein 

international anerkannter Forscher; 2009 hat er eine Erfindungsurkunde erhalten; dabei 

geht es um eine thermische Vorrichtung, welche die Schneeschichten festigt und somit 

die Lavinen verhindert.Horst Klusch - Exeget der siebenbürgischen traditionellen 

Keramik und Sammler, 50 Jahe lang-war einer der namhaftesten Autoren von Studien 

über die Schönheit und den Wert dieser Sparte der siebenbürgischen Volkskunst, sowie 

ein Beispiel für die nachkommenden jungen Forscher, die in den Museen tätig sind, ein 

Vorbild für die Sammler und ein Begutachter für die Töpfer aus Rumänien. Horst 

Klusch war ein vorbildlicher Sammler, ein leidenschaftlicher und verständnisvoller 

Mensch, der das Schöne liebte. Gemeinsam mit seiner Gattin hat er Zeit und Geld 

geopfert und für das Herz erfreuende Schöne auf Vieles andere verzichtet. Alle diese 

Erfolge verdankt der Volkskundler und Sammler Horst Klusch seiner Beharrlichkeit, 

Strenge, Arbeitskraft, seiner hohen Ansprüche, sowie seiner aussergewöhnlichen 

diplomatischen Qualitäten und seiner Hingabe. Horst Klusch hat seine 87 Jahre bis in 

den letzten Augenblick gelebt und das... mit seiner Sammlung... Sie war sein Kind, das 

er nicht verlassen konnte, auch dann nicht - als die Krankheit ihn fesselte. Er ist an 

einem Dezemberabend langsam von uns gegangen, heiter und ruhig, bewusst, dass er 

seine Pflicht getan hat, Zeugen über längst vergangene Zeiten zu hinterlassen. 

Schlagwörter: Sammler, Forscher, Keramik, Hermannstadt. 

                                                 
*
 Traducere în limba germană: Gabriela Călin-Mihălţian. 
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Rezumat: În inima sălbatică a Europei. 

Lucrarea sintetizează experiența autoarei în România, începând din anul 1999 și până 

în prezent. După aproape 10 ani petrecuți în India, fără să-și mai regăsească locul în 

Germania, țara natală, autoarea descoperă cu uimire ospitalitatea românească, 

mentalitățile de tip „merge și așa” sau „și mai ieftin și mai bun” – axate pe optimism și 

spirit de inventivitate, prietenia ca cea mai bună monedă de schimb, dar și ambivalența 

românilor, cu lupta între principii, cu o fațetă modernă și alta tradițională, cu oameni 

care dispun de timp, dar nu și de bani. Expunerea obiectivă aduce la lumină parcursul 

integrării unui etnic german într-o țară care dă dependență („boala de România”) prin 

fascinația unor ținuturi străvechi, încărcate de mit și legendă, care pot deschide noi 

perspective culturale și naturale. 

Cuvinte cheie: România, ospitalitate, tradiție, autenticitate. 

 

Abstract: This work is based on the author's experience in Romania, starting with 

1999 until present. After spending 10 years in India, she didn't really feel at home in 

Germany, her native country. To her surprise, the author discovered the Romanian 

hospitality, a mentality of "make do with what you've got" and "do things cheaper and 

better" - expressions of optimism and inventiveness. She observed that friendship is the 

better currency but also the fact that Romanians are torn between their desire to 

modernise and conserve their traditions such as people spending their time rather than 

money. The author's objective and sincere presentation sheds light on an integrative 

course of an ethnic German into a country as an addiction ("Romanian disease"). She 

reminds the locals that Romania contains one of the last natural eco-systems of Europe 

which should be a cause of awareness and pride and should not be abandoned. 

Keywords: Romania, hospitality, tradition, authenticity. 

 

                                                 
*
 Irma Walter ist seit 1999 eine stetige Rumänienreisende und lebt seit 2013 (seit ihre 

Kinder erwachsen sind) ständig in Michelsberg (Cisnădioara), wo sie das Landleben 

aus vergangenen Tagen pflegt. In Zusammenarbeit mit der Evangelischen Gemeinde 

Heltau unterrichtet sie Deutsch, Englisch, Religion und das Gitarrenspiel. Sie ist dem 

Romadorf Prislop sehr verbunden und versucht sich seit neustem als Imkerin. 
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Gudrun-Liane Ittu, la aniversare 
 

Când domnul profesor Ilie Moise m-a 

întrebat dacă doresc să scriu pentru revistă un 

scurt text despre colega noastră, am acceptat 

instantaneu, fără să mă gândesc că nu-i ușor să 

scrii despre cineva apropiat.  

Până nu m-am așezat la scris, nu am 

realizat că implicarea afectivă încurcă simțitor 

lucrurile. Și mai greu devine când scrii despre 

cineva care se numără printre supraviețuitorii 

unui tip de om pe cale de dispariție: omul 

decent, discret și cu bun simț.  

O mare cititoare, vorbitoare de trei 

limbi: una maternă (germana), una natală 

(româna) și cea culturală (engleza), Gudrun a 

fost vreme de un deceniu, în care doar un 

perete ne-a despărțit birourile, Enciclopedia mea. Fiind un om cald, bun și 

generos, odată ce am devenit prietene, și-a împărțit cu mine timpul și, la 

nevoie, cunoștințele.  

Astfel, am petrecut mult timp împreună, în diferite și plăcute discuții, pe 

teme tot atât de variate câte nuanțe de verde au frunzele. Lăsând deoparte 

conversațiile personale, cu ajutorul ei mi-am lămurit multe elemente neclare, în 

diferite stadii ale unei cercetări, împreună cu ea am finisat sau reorientat altele. 

Știu că nu-și etalează viața personală, de aceea voi face la fel și mă voi 

referi mai mult la partea profesională a vieții sociologului sibian auto-convertit 

la artă. 

Gudrun-Liane Ittu este absolventă a Universității din Bucureşti, 

Facultatea de Filosofie, Secţia sociologie (1978), și a fost sociolog la 

„Întreprinderea Mecanica” Mârşa şi Întreprinderea „Independenţa” Sibiu 

(1978-1991). 

Atunci când, după 1990, exprimarea a început să fie posibilă (și) în 

domeniul cultural, și-a schimbat orientarea profesională. A fost muzeograf la 

Secția de Artă Românească a Muzeului Naţional Brukenthal (1991-1999) și 

apoi cercetător științific la Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, 

departamentul istoria culturii (1999-2015). 
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A urmat cursuri postuniversitare de masterat la Universitatea Central 

Europeană (Central European University) din Praga, Departamentul de istoria 

şi filosofia artei (1994–1995) și a fost bursieră „Research Support Scheme” a 

Fundaţiei pentru o Societate Deschisă (1996–1997). Doctoratul, în domeniul 

istoria culturii, l-a susținut la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, 

Facultatea de istorie şi patrimoniu „Nicolae Lupu”, obţinând titlul de doctor în 

istorie în anul 2003. 

Principalele sale domenii de interes, în care a întreprins numeroase 

proiecte de cercetare, sunt arta plastică şi viața culturală ale germanilor din 

România, istoria instituţiilor şi asociaţiilor culturale ale acestora, în intervalul 

secolelor al XVIII-lea – al XX-lea, tratate comparativ și sincronizat cu arta şi 

cultura europeană şi cu cea românească, domenii la dezvoltarea cărora a adus 

contribuţii semnificative, concretizate în volumele
1
 și studiile

2
 publicate. 

                                                 
1
 Cultura germanilor din România în perioada 1944–1989 reflectată în publicaţii, 

Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu 2004; Tradiţie, modernitate şi avangardă 

în arta plastică a germanilor din Transilvania la sfârşitul secolului al XIX-lea şi 

începutul secolului XX. Reflectate în publicaţii, Editura Academiei Române, Bucureşti 

2008; Artişti plastici germani din România. Între tradiţie, modernitate şi compromis 

ideologic. Anii 1930–1944, Editura Academiei Române, Bucureşti 2011; Arta plastică 

a germanilor din România 1945-1989, Editura Academiei Române, Bucureşti 2014. 
2 

Selectiv: „Moderne und Avantgarde in der bildenden Kunst der Siebenbürger 

Sachsen“, în Transyvanian Review, vol IX, Nr. 2, Summer, 2000, p. 160-170; „Das 

deutschsprachige Buch im kommunistischen Rumänien“, în Germanistische Beiträge, 

15–16, Universitätsverlag Sibiu/Hermannstadt, 2001, p. 94-109; „Punte între etnii: Liga 

culturală a germanilor din România Mare”, în Relaţii româno-germane. Studii istorice, 

(Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” Iaşi, 

coord. Vasile Docea) Cluj-Napoca, 2003, p. 67-75; „Cotidianul „Neuer Weg” în 

perioada 1949-1956, sursă de cunoaştere a trecutului apropiat”, în Anuarul Institutului 

de cercetări socio-Umane Sibiu, VII-XI, 2000–2004, p. 255-266; „Aspecte ale 

emancipării femeii în mediul protestant (luteran) german (săsesc) din Transilvania, în a 

doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea”, în Anuarul 

Institutului de cercetări socio-Umane Sibiu, XII, 2005, p. 27-36; „Artişti saşi în 

expoziţiile bucureştene din perioada interbelică”, în Confluenţe. Repere europene în 

arta transilvăneană/Convergences. European Landmarks in Transylvanian 

Arts/Konfluenzen. Europäische Bezüge der siebenbürgischen Kunst. Catalog de 

expoziţie, Palatul Brukenthal, Sibiu, 2007, p. 119-126; «Efemeridele „Das Ziel”, „Das 

neue Ziel” şi „Ostland” în slujba modernismului şi avangardei din mediul german din 

Transilvania», în: Pictori din Transilvania în centre artistice europene, Muzeul 

Naţional Brukenthal, Bibliotheca Brukenthal XVII, Sibiu, 2007, p. 45-52; „Artişti şi 

instituţii în dificultăţi financiare. Pagini de corespondenţă din Biblioteca Brukenthal din 

Sibiu”, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Historia Artium 1/2008, p. 55-64; „Mişcarea 

artistică braşoveană din anii 1949 şi 1950 reflectată în paginile cotidianului Neuer 

Weg”, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Historia Artium, 1/2009, p. 77-83; 

„Scriitură şi aparenţă. Relaţia public-privat în arhivele familiei von Heydendorff. Sec. 
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O altă direcţie de interes a cercetărilor sale s-a îndreptat spre viața și 

activitatea unor artişti plastici care au avut o carieră internaţională în perioada 

interbelică. A scris, de exemplu, despre Margarete Depner, Carl Dörschlag, 

Franz Ferch, Hans Mattis-Teutsch sau Karl Ziegler
3
. 

                                                                                                                       
XVIII”, în De la fictiv la real. Imagine. Imaginarul. Imagologia (coord. Andi 

Mihalache, Silvia Marin-Barutcieff), ed Univ. „A. I. Cuza”, Iaşi 2010, p. 579-599; „Es 

nimmt kein Ende”. Briefe zu den Wachsbossierungen der Brüder Carl und Wilhelm 

Berg, în Literarische Zentrenbildung in Ostmittel- und Südosteuropa (editori Mira 

Miladinovic Zalznic, Maria Sass, Stefan Sienerth, IKGS Verlag, München 2010, p. 

147-160; „Volksaufklärung in Siebenbürgen im 18. Jahrhundert“, în Die Entdeckung 

von Volk, Erziehung und Ökonomie im europäischen Netzwerk der Aufklärung, Hanno 

Schmitt, Holger Böning, Werner Greitling şi Reinhart Siegert (editori), tom 58, edition 

lumiere Bremen 2011, p. 115-136; „Publicitatea firmelor constructoare de mașini din 

Sibiu în paginile cotidianului Siebenbürgisch Deutsches Tageblatt (1883-1904)”, în 

Anuarul Institutului de cercetări socio-Umane Sibiu, XVIII, 2011, p. 187-194; „Unseren 

Stammesbrüdern am Vaal und Oranje. Die Buren im Siebenbürgisch-Deutschen 

Tageblatt“, în Germanistische Beiträge 30, Universitätsverlag 2012 Hermannstadt 

Sibiu, p. 57-73; „Gustav Gräser (1879-1958), un sas transilvănean adept al mişcării 

„înapoi la natura”, co-fondator al coloniei Monte Verità”, în Anuarul Institutului de 

cercetări socio-Umane Sibiu, XIX, 2012, p. 15-23; „Die bildende Kunst der 

Rumäniendeutschen von 1949 bis 1989 im Spiegel deutschsprachiger Periodika“, în 

Forschungen zur Volks-und Landeskunde, 55/2012, p. 165-182; „1905 – un an cultural 

de excepţie pentru sibiu oglindit în Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt”, în Anuarul 

Institutului de cercetări socio-Umane Sibiu, XX, 2013, p. 71-82; „Eigen- und 

Fremdbilder in den Schriften Regine Zieglers (1864–1925)“, în: Germanistische 

Beiträge, vol. 32, 2013, p. 63-73; „Die expressionistische bildende Kunst 

Südsiebenbürgens – eine Variante der mitteleuropäischen Strömung“: în Kronstädter 

Beiträge zur Germanistik (Neue Folge) Authentizität, Varietät oder Verballhornung. 

Germanistische Streifzüge durch Literatur, Kultur und Sprache im globalisierten Raum 

(Hg. Carmen Elisabeth Puchianu), Verlag Karl Stutz, Passau 2014, p. 119-132. 
3
 The Avant-Garde Artist/Artistul avangardist/Der Avantgardekünstler – Hans Mattis-

Teutsch – His Work and Thought/Opera şi gândirea/Sein künstlerisches Oeuvre und 

kunsttheoretisches Denken, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu 2001; coautor 

la Trude Schullerus 1889-1981. Eine siebenbürgische Malerin, Hora/ Sibiu–AKSL 

Heidelberg, 2005; coautor la Lisa Fischer, Wiederentdeckt. Maragrete Depner (1885–

1970). Meisterin des Porträts der Siebenbürgischen Klassischen Moderne, Böhlau 

Verlag, Wien Köln Weimar, 2011 și (selectiv) studiile: “Hans Mattis-Teutsch, a 

Transylvanian Avant-Garde Artist of European Scope”, în Transylvanian Review, vol 

III, nr. 2, Cluj-Napoca, summer 1999, p. 126-136; „50 de ani de la dispariţia lui 

Ludwig Hesshaimer (1872-1956), un artist plastic în uniformă militară”, în Anuarul 

Institutului de cercetări socio-Umane Sibiu, XIII-XIV, 2006-2007, p. 407-414; „Der 

Malerkreis um Professor Carl Dörschlag, ein Beispiel deutsch-rumänischer 

Kunstbestrebungen, în Rumänisch-deutsche Kulturbegegnungen, Verlag der Lucian-Blaga 

Universität Sibiu/Hermannstadt, 2008, p. 192-201; „Margarete Depner (1885–1970) – o 

artistă plastică aproape uitată”, în Anuarul Institutului de cercetări socio-Umane Sibiu, 

XVI, 2009, p. 205-214; „Margarete Depner - eine fast vergessene Künstlerin”, în 
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Și nu în ultimul rând, ei îi datorăm cea mai recentă și documentată 

monografie
4
 a muzeului baronului Samuel von Brukenthal. 

Pe lângă cercetare, și-a făcut timp și pentru alte tipuri de activități. La 

institut a fost redactor şef adjunct al revistei „Forschungen zur Volks- und 

Landeskunde” și redactor al versiunii în limba germană a „Buletinului 

Informativ al ICSU Sibiu” (Informationsblatt), a fost implicată în amenajarea 

expoziţiei de bază a Muzeului Central al Bisericii Evanghelice C. A. din 

România, fiind unul dintre principalii săi realizatori și a predat (în limba 

germană) masteranzilor Facultății de Litere şi Arte din Universitatea „Lucian 

Blaga” din Sibiu. 

Gudrun-Liane Ittu este, de asemenea, membră a unor prestigioase 

asociații profesionale: Asociaţia istoricilor de artă din Transilvania „Ars 

Transsilvaniae”, Cluj-Napoca; Societatea de Studii Transilvane / „Arbeitskreis 

für siebenbürgische Landeskunde”, Sibiu / Heidelberg (vicepreședintă); 

Uniunea Artiștilor Plastici, secţia de critică şi istoria artei; Societatea 

internaţională „Corpus”; Asociaţia Germaniştilor Central Europeni; Asociaţia 

Germaniştilor sibieni. 

Actul ei de identitate spune că anul acesta, în martie, Gudrun a împlinit 

60 de ani. Este greu de crezut, pentru că nu se văd și nu se simt. Este încă 

tânără și așa va rămâne, pentru că spiritul nu îmbătrânește. Ne va bucura la fel 

și în continuare cu textele ei bine documentate și luminoase, cu zâmbetele și 

discursurile fluente și interesante la vernisaje, conferințe și sesiuni de 

comunicări. 

Îi place natura, îi place soarele și îi plac călătoriile, de aceea îi doresc să 

se bucure cât mai des de toate trei, deodată! La mulți ani, draga mea colegă! 
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Transylvanian Review 1/2008, p. 145-154; „Receptarea operelor lui Hans Mattis-Teutsch 

în periodicele germane din Transilvania”, în Mattis-Teutsch. Artist al avangardei, 

Muzeul de artă Braşov 2009, p. 31-44; „Hugo d’Alesi (1849-1906) – un transilvănean, 

maestru al afişului publicitar la Paris”, în Anuarul Institutului de cercetări socio-

Umane Sibiu, XVII, 2010, p. 229-240; „Franz Ferch (1900-1981), ein bildender 

Künstler stets im Einklang mit dem Geist der Zeit“, în Kronstädter Beiträge zur 

Germanistik. Neue Folge, Heft 2, „Norm und Abnorm in der deutschen Sprache und 

Literatur“ (herausgeg. Carmen Elisabeth Puchianu), Verlag Karl Stutz Passau, 2013, p. 

129-140; „Karl Ziegler (1866 Arkeden/Archita - 1945 Königsberg/seit 1946 

Kaliningrad), ein in Vergessenheit geratener bildender Künstler aus Siebenbürgen“, în 

Studia Universitatis Babes Bolyai. Historia Artium vol. 58, 1/2013, p. 131-150; «„Ar 

putea fi artistul pe care îl aşteptăm de 800 de ani”. Karl Ziegler (1866-1945), un artist 

uitat», în Anuarul Institutului de cercetări socio-Umane Sibiu, XXI, 2014, p. 5-21. 
4
 Geschichte des Brukenthalmuseums, DokuMenta Verlag, Sibiu, 2003 și Scurtă istorie 

a Muzeului Brukenthal, Bibliotheca Brukenthal XXIX, 2008, Editura Altip, Alba Iulia, 

2008. 
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Gabriela Cenuşer Panţel 60 
 

Doamna dr. Gabriela Cenuşer Panţel s-a 

născut la 15 august 1955, la Sibiu. După 

absolvirea liceului „Octavian Goga”, a urmat 

cursurile Institutului de Artă Teatrală şi 

Cinematografică „I. L. Caragiale” din Bucureşti, 

secţia Arta şi Metodologia Spectacolului de 

Teatru, Film şi T.V., pe care le-a încheiat, patru 

ani mai târziu, în 1980, cu o lucrare de licenţă 

despre filmul documentar. 

Între anii 1980–1991, a ocupat funcţia de 

profesor de arta actorului la Şcoala Populară de 

Artă din Sibiu, respectiv metodist la Centrul 

Judeţean de Îndrumare a Creaţiei Populare. 

Revoluţia din 1989 i-a deschis porţile către una din profesiunile pentru 

care se pregătise, aceea de secretar literar la Teatrul „Radu Stanca” din Sibiu, 

unde a cunoscut şi colaborat cu dramaturgi şi regizori importanţi, care i-au 

marcat evoluţia profesională. Aici a scris piesele de teatru, Grand Hotel, 

Cădere lină, Baba se piaptănă, prima fiind nominalizată la premiile UNITER 

din anul 2000, în urma montării de la Teatrul Naţional Radiofonic, de către 

regizorul Mihai Lungeanu. 

Anul 2000 a fost unul de schimbări radicale în viaţa profesională a 

colaboratoarei noastre. A obţinut titlul de doctor în arta teatrului, la 

Universitatea de Artă teatrală şi Cinematografică Bucureşti, îndrumător prof. 

univ. dr. Ileana Berlogea, cu teza Specific şi creativitate în teatrul absurdului şi 

s-a angajat la Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, pe postul de 

cercetător principal III, având ca temă generală de studiu Istoria literaturii şi 

teatrului din spaţiul transilvan. 

De-a lungul întregii sale cariere, a publicat, începând cu anul 1977, 

cronici de teatru şi film, recenzii, studii şi articole ştiinţifice în reviste precum: 

Contemporanul, Tribuna (Cluj-Napoca), Euphorion, Transilvania, Teatrul Azi, 

Studii şi Comunicări de Etnologie, Anuarul ICSU Sibiu, etc. 

A publicat câteva volume: Absurdul – confluenţe şi repere teatrale, 

Sibiu, Editura Saeculum, 1999, Specific şi creativitate în teatrul absurdului, 

Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2002, „Tribuna” (1884–1903). 
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Incursiune culturală, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2004, Revista 

„Luceafărul” – marcă europeană, Editura Academiei Române, Bucureşti, 

2008, Astra – între identitate şi aliniere europeană, (în colaborare), Editura 

Academiei Române, Bucureşti, 2012. 

Doamna dr. Gabriela Cenuşer Panţel este membră a Uniunii Scriitorilor 

din România. A publicat proză şi dramarurgie: Grand Hotel – trei piese pentru 

altă lume, Sibiu, Editura Hermann, 1996, Măcelăria, Editura De Zevenslapers, 

Leuven, 1999, Shakespeare e-n love, Sibiu, Editura Hermann, 2004. 

Este redactor-şef al revistei ştiinţifice Anuarul ICSU Sibiu, în care 

publică cercetători de marcă, profesori universitari şi doctoranzi. 

Enumerăm câteva din articolele ştiinţifice publicate de doamna dr. 

Gabriela Cenuşer Panţel: Dramaturgia lui Octavian Goga între clipă şi 

eternitate, în Caietele Oct. Goga, Casa de Presă şi Editură „Tribuna”, Sibiu, 

2002, Dumitru Radu Popescu – tentaţia absurdului, în Transilvania, nr. 

2/2001, Dimensiunea poetică în dramaturgia lui Lucian Blaga: Meşterul 

Manole, în Chipul Cetăţii nr. 3/2002, Scurt istoric al Teatrului german din 

Sibiu, în Tribuna, nr. 8-9, Cluj, 1997, Teatrul din Sibiu la 50 de ani de 

existenţă – scurt istoric, în Rampa şi Ecranul, nr. 7-10/1998 şi nr. 11-12/1998, 

Octavian Goga despre precursori, în Caietele Octavian Goga, Casa de Presă şi 

Editură „Tribuna”, 2003, Parcursul teatral al marii artiste Agatha Bârsescu, în 

Transilvania, nr. 11-12/2003, „Tribuna” 120. Teatrul în paginile ziarului 

Tribuna, în Transilvania, nr. 2-3/2004, Critica teatrală în Tribuna, în 

Saeculum, nr. 1/2004, Cehov, dramaturgul anului, dramaturgul tuturor 

timpurilor, în Transilvania, nr. 12/2004, Teatrul german din Sibiu – activitatea 

reflectată în paginile ziarului „Tribuna” (1884–1903), în Forschungen zur 

Volks- und Landeskunde, 46-47, 2003–2004, Doi dramaturgi moderni: Iosif 

Naghiu şi Leonida Teodorescu, în Anuar VII-XI, 2000–2004, Literatura în 

„Tribuna” sibiană, în Anuar VII-XI, 2000–2004, Dumitru Radu Popescu 

dramaturg sau D. R. Popescu maestru al titlurilor incitante, în Transilvania, 

nr. 10-11/2005, Aspecte ale activităţii teatrale din Transilvania, la începutul 

secolului al XX-lea, reflectate în revista „Luceafărul”, în Saeculum, 2007, 

Incursiune în adâncuri – Shambala, în „Saeculum”, Sibiu, 2009, Aspecte din 

activitatea culturală a Astrei. Câteva consideraţii în publicaţiile germane din 

Transilvania, în Forschungen zur Volks- und Landeskunde, 2009. 

În Studii şi comunicări de etnologie a publicat articolele: Masca – 

disimulare, protecţie şi subterfugiu, 2007, Motivul mioritic în dramaturgia 

românească, 2008, Basmul românesc și structurile energetice ale ființei 

umane, 2009 și Literatura folclorică în Transilvania secolului al XIX-lea, 

2013. 

Gabriela Panţel a fost o colegă tonică, optimistă, care a considerat 

întotdeauna că dacă faptele bune le întrec pe cele rele, omul nu a trăit degeaba.  

În prag de pensie, îi dorim sănătate şi o viaţă liniştită. 

Ilie MOISE 



 

 

STUDII ŞI COMUNICĂRI DE ETNOLOGIE, Tomul XXIX/2015, p. 236-238 

 

 

 

 

 

 

Ferenc POZSONY 60 
 

Dacă ar trebui să definesc cuvântul 

„omniprezent”, aș nominaliza o 

persoană pe care o întâlnim astăzi 

prezentând o comunicare la un 

simpozion internațional, mâine – 

pe teren cu studenții, poimâine la 

vernisajul unei expoziții muzeale, 

la dezbateri de specialitate sau la 

un concert, la un spectacol. Azi 

participă la discuții cu specialiști 

din mediul universitar, muzeal, 

mâine străbate ulițele satelor 

transilvănene, îndrumându-și studenții sau discutând cu interes și empatie cu 

informatorii. Azi își ține, poate, cursurile la Cluj, dar seara s-ar putea să fie deja 

la Zăbala sau în Sălaj, să-l revedem a doua zi la București sau la Budapesta. 

Ferenc Pozsony este, probabil, cel mai cunoscut etnolog în cele două 

medii universitare și muzeologice, cel maghiar și cel românesc. Nu doar o 

prezență bibliografică – deși importantă prin vastitatea și diversitatea 

publicațiilor sale – ci un punct stabil, un fel de punte, la care se poate apela în 

ambele ambianțe culturale. Nu este, așadar, ceva ieșit din comun ca la un ceas 

aniversar specialiștii ambelor comunități să îi fie alături, să îi evidențieze 

meritele și să îi transmită urările de bine. 

Ferenc Pozsony s-a născut la 16 aprilie 1955 în localitatea Zăbala, jud. 

Covasna. Școala generală a urmat-o în satul natal, iar studiile liceale în orașul 

Covasna. În perioada 1977–1981 a fost student al Facultății de Filologie din 

cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj, specialitatea maghiară-rusă, după 

finalizarea studiilor (1981) fiind repartizat în orașul Tg-Secuiesc, ca profesor 

de limba și literatura maghiară. În anul 1990 revine în Cluj, profesând ca lector 

(1990–1998), apoi conferențiar universitar (1998–2002) al UBB în cadrul 

catedrei de Filologie Maghiară, respectiv Limbă și Cultură Maghiară, din 2002 

devenind profesor universitar al catedrei de Etnografie și Antropologie 

Maghiară, proaspăt înființată. Din anul 2005 conduce doctorate, iar în perioada 

2008–2012 îndeplinește și funcția de prodecan al Facultății de Litere. În anul 

2010 a fost ales membru extern al Academiei Maghiare de Științe. 
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Încă din adolescență este atras de cultura țărănească tradițională a 

meleagurilor natale, manifestând interes atât pentru folclorul zonei (balade), cât 

și pentru cultura materială (ceramica) din zona Trei Scaune. La doar 20 de ani, 

fiind conștient de perisabilitatea mărturiilor culturii aparținând unei clase 

sociale în curs de transformare ireversibilă, amenajează în satul natal o casă 

păstrată in situ. 

Primele sale publicații apar la începutul anilor 1980, în anul 1984 

prezintând în fața specialiștilor și a marelui public o antologie de balade de pe 

Valea Râului Negru (Álomvíz martján. Fekete-ügy vidéki magyar népballadák). 

În anul 1982, Ferenc Pozsony extinde aria geografică și tematică a 

investigațiilor sale, demarând o cercetare de lungă durată, având ca obiect 

folclorul, societatea și identitatea ceangăilor din Moldova, cercetare finalizată 

cu numeroase studii și două monografii, dintre care una (Ceangăii din 

Moldova, 2002, 2005, 2006) apărută în trei limbi (maghiară, română, engleză). 

Pe lângă bogăția și semnificația aparte a culturii săsești în ansamblul culturii 

rurale transilvănene, și legătura sa personală cu această comunitate l-a 

influențat, probabil, atunci când și-a propus să cerceteze obiceiurile 

calendaristice și structura socieții tradiționale săsești. Rezultatele acestor 

cercetări sunt materializate într-un volum apărut atât în limba maghiară (Az 

erdélyi szászok jeles napi szokásai [Obiceiurile calendaristice ale sașilor 

transilvăneni, Miercurea-Ciuc, 1997], cât și în limba germană (1999). Și 

lucrarea sa de doctorat, susținută în anul 1997 și apărută în același an (Szól a 

kakas már. Szász hatás az erdélyi magyar jeles napi szokásokban), analizează 

influențele săsești asupra obiceiurilor calendaristice maghiare din Transilvania. 

În perioada următoare, temele cele mai importante de pe paleta de 

cercetare a lui Ferenc Pozsony sunt: structura societății transilvănene, 

identitatea locală, zonală și regională, conviețuirea diferitelor naționalități în 

acest areal, schimbările sociale, economice și influența acestora asupra 

comunităților, modernizarea ruralului. Rezultatele acestor cercetări sunt 

prezentate în studii, expoziții, articole de popularizare. Această diversitate de 

abordare îi caracterizează, de altfel, întreaga operă. 

Inventarul rezultatelor profesionale de până acum ale lui Ferenc Pozsony 

constă în 13 volume individuale, cinci volume de coautor, 93 de studii apărute 

în volume de contribuții, 65 de studii apărute în reviste, 84 de articole, 

coordonarea (în colaborare) a 21 de volume.  

Acestora li se adaugă cele 22 de expoziții, dintre care și două expoziții 

permanente, realizate în cele două instituții muzeale fondate de către Ferenc 

Pozsony: casa păstrată in situ (1974), și Muzeul Etnografic Ceangăiesc din 

Zăbala (2003). Activitatea sa de edificare are încă o componentă importantă: 

Asociația Etnografică ”Kriza János”, al cărei cofondator a fost în anul 1990, a 

devenit sub președinția sa (1990–2012) un suport constant al Catedrei de 

Etnografie și Antropologie Maghiară din Cluj, un centru dinamic al cercetării 

culturii tradiționale maghiare din România. 
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Rezultatele lui Ferenc Pozsony au fost recompensate cu numeroase 

distincții: 1989 – Premiul ”Jankó János” al Societății Etnografice Maghiare; 

1998 – Premiul ”Bányai János” al Societății Maghiare de Cultură din 

Transilvania; 2002 – premiul ”Györffy István” al Societății Etnografice 

Maghiare; 2004 – premiul ”Pro Cultura Ceangăilor” al Ministerului Culturii 

Maghiare; 2011 – Medalia de Merit al președintelui Republicii Maghiare. 

Premiile, distincțiile acordate semnalează și ele – într-adevăr – că 

eforturile susținute, deja descrise, au dat roade, că direcția în care s-a îndreptat 

Ferenc Pozsony, metodele pe care le-a aplicat, au fost corecte. Pentru acest om 

și profesor există – cred – încă un reper esențial: performanța, rezultatele 

studenților, doctoranzilor îndrumați de dumnealui. Azi în multe muzee, 

instituții de cercetare, centre de conservare și promovare a patrimoniului 

lucrează tineri influențați de personalitatea, pasiunea și abordarea metodică a 

lui Ferenc Pozsony, care – omniprezent fiind – le urmărește și azi activitatea, le 

acordă sprijin, cum a făcut-o încă de la intrarea lor în facultate. 

Cu această ocazie festivă, îi urăm multă sănătate, putere, împliniri, 

pentru bucuria sa și a noastră a tuturor! 

 

Dr. Tekla TÖTSZEGI 
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Ana Grama la 75 de ani 
 

Pe la mijlocul lunii august, Ana Grama – 

pentru mine, întotdeauna, chiar și în cele mai 

fugare gânduri în care chipul său își face loc, 

„Doamna Grama” – a împlinit 75 de ani. O vârstă 

frumoasă, mai ales atunci când ideea de bilanț, de 

retrospectivă, pe care această sumă de ani o 

implică, conturează un profil intelectual și o 

biografie profesională cu rezultate complexe, 

modelatoare și durabile, așa cum sunt cele de care 

i se leagă numele. 

Am cunoscut-o cu douăzeci și cinci de ani 

în urmă, în perioada în care traiectoria vieții o 

aducea în iureșul de activități ce marca programul 

de dezvoltare al nou înființatului Muzeu al 

Civilizației Populare, cel care va deveni, în scurt 

timp, Complexul Național Muzeal ASTRA din 

Sibiu. Intra astfel, cu o solidă experiență de muzeograf și istoric în spate, în 

spațiul etnologiei, al etnomuzeologiei de fapt. Așa cum își amintește, raportând 

„necesitățile la posibilități”, s-a optat pentru „cea mai eficientă” soluție de 

valorificare a bagajului de cunoștințe pe care îl aducea cu sine, la vârsta unei 

indubitabile maturități profesionale, repartizându-i-se „un serviciu preocupat de 

evidențele specifice și recuperările documentare.” Într-adevăr, în cadrul 

eforturilor de creare și dezvoltare a Complexului Național Muzeal ASTRA din 

Sibiu, prof. univ. dr. Corneliu Bucur, directorul instituției, îi va încredința 

misiunea organizării unui serviciu modern de informare în domeniu, Centrul de 

Informare și Documentare în Etnologie, care va purta numele lui Cornel Irimie 

(fondator al Muzeului în aer liber din Dumbrava Sibiului). Se poate spune că 

responsabilitățile acestui ultim loc de muncă i-au oferit cadrul optim pentru a 

exprima convingător, vizibil și energic cum, într-o profesie, pot fi integrate, 

devenind semnificative, toate experiențele și activitățile trecute, cum fiecare 

proiect anterior – reușit, lăsat în urmă sau reluat – a anticipat și redefinit, pe 

tăcute, rezultatele momentului prezent. 

Prin pregătirea de bază, Ana Grama este arhivist: a absolvit în 1961, 

alături de încă șase colegi, secția aferentă acestei specializări de la Facultatea 
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de Istorie a Universității din București. Cea mai mare parte a cronologiei 

profesionale o situează în domeniul colecțiilor și al documentării istorice. A 

lucrat aproape două decenii la Muzeul ASTRA din Sibiu, ca șef de secție și 

cercetător științific, în afara celor, însumați, peste zece ani la Muzeul Județean 

Prahova din Ploiești (1961–1968) și la Muzeul Brukenthal (1975–1979). O 

viață de muzeograf. În completare, sau mai degrabă în chiar miezul acestei 

meserii, rămâne, cea mai mare, pasiunea pentru arhive, cu tot ceea ce ea 

presupune: rigoare științifică, meticulozitate, grijă obsesivă pentru amănunt, 

calmul incomensurabil al paleografului, așteptarea răbdătoare a momentelor de 

înțelegere, când din acumularea de date se naște sinteza. Cei șase ani de lucru 

ca bibliotecar și documentarist (la Biblioteca Nicolae Iorga, și la Casa Corpului 

Didactic Prahova) sau alți ani care au părut s-o țină de-o parte, pentru o vreme, 

de această preocupare, nu au făcut decât să-i potențeze perspective noi și să-i 

creeze cadre de întâlnire neașteptate cu temele centrale ale activității sale de 

cercetător, istoric și etnolog. 

Ana Grama aparține etnologiei atât într-un sens general al cuvântului, cât 

și dintr-un punct de vedere foarte specializat al acestei vocabule. Nu afirmăm 

acest lucru doar pentru că rândurile de față sunt alcătuite cu intenția de a-i 

aduce un binemeritat omagiu în periodicul Studii și Comunicări de Etnologie, 

apărând deci, firească, preocuparea punerii în lumină, cu preponderență, a 

dimensiunii etnologice și etnomuzeografice a activității sale. Acest decupaj nu 

este doar rezultatul asumării unui punct de vedere, mai mult sau mai puțin 

influențat de o conjunctură anume, ci mai ales o evidență. Ea devine din ce în 

ce mai clară pe măsură ce te apropii de corpusul de lucrări rezultate în urma a 

50 de ani de activitate științifică. Când vine vorba despre acest lucru, autoarea, 

însăși, face trimitere la trei orientări majore ale cercetărilor pe care le-a 

desfășurat: „Din viața satului românesc”; „Personalități. Evenimente. Structuri 

socio-ocupaționale. Instituții”; „Istoria Muzeului Asociațiunii”. În anul 2000, 

prof. Ilie Moise se apropia analitic de acest corpus de lucrări însumând volume, 

studii, articole și comunicări – un număr impresionant de titluri –, dar și 

expoziții, publicații pe suport digital sau diverse produse științifice derivate din 

activitatea de documentare. Un deceniu și jumătate scurs de atunci și lucrări 

publicate în acest interval de autoarea pe care o sărbătorim, îi consolidează 

concluziile: „... Ana Grama și-a câștigat un loc bine conturat în istoria 

etnologiei românești.” 

Notăm, într-adevăr, amprenta etnologică atât la nivelul alegerii 

subiectelor, cât și la cel al tehnicilor de lucru. Din punct de vedere tematic, se 

remarcă, de exemplu, orientarea sărbătoritei noastre spre civilizația imaginii și 

spre civilizația scrierii. Cuvântul-cheie este aici civilizație, concept central în 

etnologie. Metodologic, la loc de frunte se află „micro-istoria”. A lucrat deci, 

cu cele trei categorii de „opere” fundamentale ale domeniului, așa cum sunt ele 

definite de antropologia culturală a prezentului: imagini, texte, și obiecte. 

Astfel, fonduri iconografice, prea puțin cunoscute sau complet nevalorificate, 
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i-au intrat în atenție. A descoperit și identificat colecții de fotografie veche și 

clișee pe sticlă de valoare maximă, xilogravuri și „colaje de litografii”. Spațiul 

sud-transilvan, mai ales, e cel vizat tematic în aceste imagini. Clișeele pe sticlă 

și originalele setului de fotografii realizate de Th. Glaz și Karol Koller, datând 

din primele decenii ale post-pașoptismului și vizând documentarea imagistică a 

costumelor populare pentru cinci etnii transilvane, precum și iconografia 

moștenită din vechile colecții ale ASTREI, folosită până atunci doar ca 

„ingredient” expozițional, au devenit elementele „nucleului dur” al acestor 

cercetări și valorificări. Le-a restituit prezentului prin introducerea lor în 

circuitul de valori semnificative, prin comunicări la sesiuni naționale și 

internaționale, articole și studii, și îndeosebi prin expoziții. Așa cum 

mărturisește, etno-expozițiile sunt cele care au reprezentat-o cel mai bine în 

anii în care a lucrat la Muzeul ASTRA. Se cuvine să menționăm câteva titluri, 

care ilustrează cu prisosință tematica etnologică: Copilăria – un miracol etern 

(Sibiu, Brașov – colab.), Noi, rromii (expoziție documentar-fotografică; Sibiu, 

SUA, Budapesta – colab.) sau Fotografia documentară veche (Sibiu, București, 

Kommern-Germania, colab.). 

Studiile legate de civilizația scrierii vizează pe de-o parte aplecarea 

deopotrivă pasionată și răbdătoare asupra bogatei Arhive a Mitropoliei 

Ardealului din Sibiu, cu precădere anii 1780–1913, pe de altă parte colaborarea 

activă la cercetarea comunităților rurale din spațiul arcului intracarpatic. Ele 

direcționează căi și subiecte înspre câteva dintre segmentele majore din 

repertoriul clasic al etnologiei, punând la bază surse variate, de la răboaje la 

înscrisuri în care se regăsesc informații valoroase despre viața cotidiană a 

țăranului: căsătorie, cătănie, documente de proprietate, adaptarea la mediul 

socio-economic în schimbare, participarea la exercițiul decizional, atașamentul 

față de tradiții... Ele se așează firesc în linia scrierilor de istorie culturală, 

realizând adevărate arcuri peste timp, constituindu-se în „micro-istorii” care 

conturează, prin intermediul cercetării calitative, fundamentul înțelegerii 

fenomenului tradițional contemporan. Regăsim valorificate în lucrările Anei 

Grama toate acele potențe pe care a dorit să le facă vii și înțelegerii generației 

următoare, mai ales în calitatea sa de dascăl (să nu uităm că a fost, vreme de 

șapte ani, lector asociat la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, unde a 

coordonat teze de licență cu teme din viața satului românesc transilvănean): 

capacitatea de a avea în vedere, în permanență, virtuțile documentului inedit 

chiar și atunci când subiectul abordat pare cunoscut, curiozitatea de a decela, în 

document, resurse „ascunse” și, așa cum notează în amintirile sale, îndeosebi 

necesitatea de a conștientiza faptul că, mai multe sau mai puține, „atâtea câte 

mai există”, aceste surse „li se oferă, le stau la îndemână”. 

Trebuie, în acest moment al prezentării noastre, să subliniem că toate 

aceste preocupări și rezultate profesionale pun în lumină o relație fecundă cu 

ceea ce putem numi, fără teama de a greși, structura existenței Anei Grama. E 

un lucru observat de cei care i-au urmărit biografia intelectuală și au scris sau 
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au vorbit despre ea, dar un lucru decelabil și în amintirile proprii. Pentru că, 

dacă e să facem trimitere la „segmentul etnologic” al acestui traseu, atunci să 

nu uităm că Ana Grama venea „pregătită”, existențial, cu date fundamentale 

pentru acest domeniu. E suficient să amintim, credem, chiar și numai două 

asemenea jaloane existențiale. Unul ar fi faptul că s-a născut la sat (la Rodbav, 

în județul Brașov). Aici, în casa bunicilor din partea mamei, ”economi de 

pământ”, cu părinți – așa cum mărturisește: „un Ioan și o Ana, oameni obișnuiți 

în satul transilvan din prima jumătate a secolului al XX-lea”, a avut parte de 

acele modele de viață care i-au creat ambianța optimă necesară pentru a 

dezvolta respectul față de oameni, față de muncă, față de tradiții. Dar și – așa 

cum scrie în amintirile sale – față de cărți, de învățătură. Vorbind despre 

această perioadă de început, prof. univ. dr. Ilie Moise arată că, în plus față de 

acest mediu „clasic” – și iată-ne ajunși și la cel de-al doilea element de jalonare 

– Ana Grama a „beneficiat [...] de faptul că făcea parte din familia Mușlea”. 

„Ana Grama – spunea prof. Moise – a fost marcată de prezența în familie a 

două personalități: Candid C. Mușlea – protopop stavrofor, cu «brâu roșu» și 

arhivist la Brașov, autor al binecunoscutei istorii a Bisericii Sf. Nicolae din 

Schei și Ion Mușlea – cercetătorul folclorist din Cluj.” 

Dacă începuturile vieții i-au pus la dispoziție suficiente cunoștințe despre 

„spiritul” satului transilvan și despre modul în care se trăia acolo, dacă studiile 

au pregătit-o ca arhivist și istoric, profesiunea a format-o – așa cum am insistat 

încă de la începutul acestei prezentări – ca muzeograf. Un muzeograf complet 

prin practicarea meseriei vreme de câteva decenii, dar și prin faptul că a 

introdus în activitățile sale dimensiunea reflexivă cu privire la aceasta. Este 

momentul care i-a permis, din nou, să-și valorifice larga paletă a unei 

cunoașteri formate de-a lungul unor ani lungi și rodnici de neobosită cercetare. 

S-a conturat astfel preocuparea pentru realizarea primei istorii extinse a 

etnomuzeografiei sibiene, având ca rezultat principal cele peste 300 de pagini 

ale volumului cu titlul Etnomuzeografie transilvană. Muzeul „Asociațiunii” 

(1905–1950). Apărută în anul 2010, această amplă monografie, cu documente 

și ilustrații inedite, urmărește original și convingător meandrele evoluției celui 

dintâi muzeu românesc. 

Nu ne-am propus, în redactarea acestei scurte prezentări, să prezentăm 

amănunțit contribuțiile științifice ale Anei Grama. Nici nu ar fi posibil, în 

spațiul dat, având în vedere sutele de contribuții pe care le-a însumat activitatea 

sa de-a lungul anilor. În treacăt, fie spus, numai numărul comunicărilor la 

întâlniri științifice cifrează peste160 de contribuții, iar numărul de volume și 

colaborări la volume trece de zece, fără a pune la socoteală materialele 

publicate în diferite periodice ale Academiei Române, instituțiilor ecleziastice, 

sau editate de universități sau centre specializate. Pentru cei care doresc un 

acces rapid la aceste materiale, Centrul de Informare și Documentare în 

Etnologie al Muzeului ASTRA, cu materialele sale despre și de la oameni de 

știință marcanți ai acestui domeniu (să nu uităm că în rafturile bibliotecii de 
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specialitate din acest centru se regăsesc bibliotecile personale Cornel Irimie și 

Gheorghe Pavelescu) ar fi o bună intrare. Pentru cei care vor o trecere în revistă 

sintetică, prezentarea făcută de prof. Ilie Moise în al său volum, sensibil 

intitulat, Efigii sentimentale (Sibiu, 2008), este o perfectă introducere. Pe de 

altă parte, cu rol eficient de informare, o aproape exhaustivă oglindă va fi, 

pentru doritor, lista din volumul Ana Grama la 70 de ani, lucrare publicată în 

anul 2010, la Editura Eurocarpatica „ca prim număr al colecției de carte 

«Profesioniștii noștri».” 

În încheierea acestor rânduri, se cuvine să amintim, încă o dată, că 

inițiativa prestigiosului periodic Studii și Comunicări de Etnologie, coordonat 

de prof. univ. dr. Ilie Moise, de a oferi, anual, spațiu de sărbătorire a 

aniversărilor specialiștilor domeniului este o cale de neînlocuit nu numai pentru 

„amintiri”, ci și pentru „întâlniri esențiale”. În ceea ce ne privește, ne face 

plăcere, și de data aceasta, să ne aducem omagiul. Cu mult respect și prețuire, 

acum, la ceas aniversar, o caldă și sinceră urare de viață lungă însoțită de multe 

și noi împliniri! 

 

Maria BOZAN 

Cercetător științific 
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Monografia comunei Rășinariu  

de Victor Păcală, la centenar 
 

Așezare de tip adunat, reprezentativă 

pentru ceea ce specialiștii au numit 

civilizație pastorală, localitatea 

Rășinari din Mărginimea Sibiului a 

atras atenția cercetătorilor timpuriu 

și, îndeosebi, după anul 1915 când 

Victor Păcală, profesor la Academia 

Andreiană din orașul de pe Cibin 

publica, la Tipografia Arhidiecezană, 

Monografia comunei Rășinariu, 

premiată de Academia Română în 

același an. 

O carte model, atât din punct 

de vedere științific, cât și grafic, 

pentru toate monografiile sătești 

redactate ulterior, un volum (elogiat 

de Simion Mehedinți și Dimitrie 

Gusti), care a adus servicii reale 

școlii sociologice de la noi, dar și 

ideii de unitate și unire a tuturor 

românilor într-un singur stat. La 

Conferința de pace de la Trianon, Guvernul român a pregătit 200 de casete din 

piele, imprimate cu motive românești, în care au introdus câte un exemplar din 

Monografia comunei Rășinariu de Victor Păcală, casete înmânate tuturor 

participanților drept argument al necesității alipirii Transilvaniei la patria 

mamă. Autorul a optat pentru acest subiect deoarece Rășinari era o localitate de 

la marginea Imperiului Austro-Ungar, în care își stabilise sediul prima 

episcopie ortodoxă a românilor ardeleni (1762) și tot aici își doarme somnul de 

veci Andrei Șaguna, „voievodul Ardealului” – așa cum l-a numit, atât de 

sugestiv, Mihai Eminescu. 

Ținuta grafică de excepție, alături de modul ingenios de structurare a 

materialului (Descrierea fizică, Istoria  ̧ Populația¸ Locuința  ̧ Alimentația, 

Portul, Basme, legende și alte povestiri, Obiceiuri, Vrăji, descântece, doftorii 
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băbești, Economia, Industria, Comerțul, Igiena, Istoria bisericii, Școala, 

Gospodăria și anexele, Ornamentica ș.a.) devenit clasic, a transformat-o în 

modelul incontestabil a zeci, poate sute, de monografii sătești.  

Însuși Emil Cioran, într-o scrisoare din 1967, îl roagă pe fratele său, 

Aurel, să îi caute monografia satului în care s-au născut: „Dacă se întâmplă să 

dai peste cartea lui Păcală despre Rășinari, cumpăr-o imediat, oricât ar costa. 

Cu cât îmbătrânim, copilăria capătă contururi mai limpezi.” Imediat ce-o 

primeşte, îi scrie fratelui său: „Mare bucurie mi-ai făcut trimiţându-mi 

cartea lui Păcală, care m-a cufundat dintr-o dată în copilărie. E ca şi cum aş 

fi făcut un tur prin Răşinari, cu tot cu Prislop, desigur…” 

Dată fiind importanța culturală și științifică a Monografiei comunei 

Rășinari, rolul de model pentru atâtea și atâtea monografii sătești, la 100 de ani 

de la apariția acestei cărți cu regim de unicat, aducem un cald omagiu autorului 

(de la moartea căruia se împlinesc șase decenii) și sugerăm rășinărenilor să 

reediteze (eventual într-o ediție anastatică) această capodoperă a 

monografismului din România. 

 

Dr. Andreea BUZAȘ 
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In memoriam prof. univ. dr. Alexandru Dobre 
(15 mai 1940 – 15 iunie 2015) 

 

Luni, 15 iunie 2015, la o lună după ce 

împlinise 75 de ani, prof. univ. dr. Alexandru Dobre 

– generosul redactor-şef al „Revistei de Etnografie 

şi Folclor” din perioada 1986-2006, a părăsit 

această lume după o lungă şi nemeritată suferinţă.  

L-a îngrijit, în toţi aceşti ani, cu un rar devotament, 

soţia sa Silvia – ea însăşi o cunoscută cercetătoare la 

Institutul de geografie al Academiei Române. 

Plecarea sa a îndoliat etnologia românească, 

iar eu m-am întors cu gândul la anii ’80 când, la 

festivităţile prilejuite de aniversarea a 125 de ani de 

la înfiinţarea „Astrei”, l-am cunoscut pe Alexandru 

Dobre – referent de specialitate la cancelaria 

preşedintelui Academiei Române şi proaspăt 

redactor-şef al „Revistei de Etnografie şi Folclor”. 

A fost începutul unei prietenii adevărate care, iată, se măsoară în decenii. O 

prietenie care s-a extins asupra întregii culturi sibiene, fie că a fost vorba de 

aniversarea „Asociaţiunii…”, de sesiunea jubiliară a Institutului de Cercetări 

Socio-Umane Sibiu sau de sesiunile ştiinţifice ale Complexului Naţional 

Muzeal „Astra”. 

Recunoscând rolul important al Sibiului în cercetarea şi valorificarea 

culturii tradiţionale, Alexandru Dobre a susţinut şi promovat, încă de la 

sfârşitul anilor ’80, reprezentanţii acestuia în structurile de conducere ale 

comisiilor de specialitate ale Academiei Române sau ale revistelor editate de 

înaltul for de cultură şi ştiinţă. 

Ca şef al cancelariei preşedintelui Academiei Române, Alexandru Dobre 

a sprijinit – în ciuda atâtor adversităţi şi orgolii (unele venite chiar din zona 

Sibiului!) – apariţia periodicului Studii şi comunicări de etnologie, de-acum un 

bun cultural definitiv ancorat în spiritualitatea burgului de pe Cibin. 

În vremuri mai puţin prielnice valorificării manuscriselor de etnologie, 

Alexandru Dobre punea la dispoziţia cercetătorilor de la Sibiu, zeci şi chiar 

sute de pagini în „Revista de Etnografie şi Folclor” şi Memoriile Comisiei de 

Folclor a Academiei Române.  
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Astfel, importante studii şi articole aparţinând unor cercetători ca Gh. 

Pavelescu, Corneliu Dragoman, Corneliu Bucur, Anca Goţia, Ana Grama, Ilie 

Moise ş. a. au văzut lumina tiparului graţie înţelegerii şi deschiderii pe care 

editorul bucureştean a arătat-o faţă de Sibiu şi oamenii de cultură de aici. 

Gesturile amicale ale redactorului şef de la ,,Revista de Etnografie şi Folclor” 

au mers până acolo încât s-au concretizat, în 1991, într-un număr special 

dedicat Sibiului şi zonelor sale folclorice. 

În calitate de cercetător al culturii tradiţionale şi de redactor şef al 

„Revistei de Etnografie şi Folclor” m-a onorat cu prezenţa la aniversarea a 700 

de ani de la prima atestare documentară a localităţii în care m-am născut 

publicând, în 1991 – Cut 700 – o manifestare cultural-artistică şi religioasă 

model – unul dintre cele mai sincere şi calde articole scrise vreodată despre 

satul meu. Fiecare frază, fiecare cuvânt trăda originea sa rurală (Fierbinţi – 

Ialomiţa), cunoaşterea profundă a lumii şi civilizaţiei tradiţionale româneşti. 

Totodată a onorat redacţia revistei „Studii şi comunicări de etnologie” 

acceptând să facă parte din conducerea ştiinţifică a acesteia şi să colaboreze cu 

studii şi materiale inedite privind preocupările Academiei Române de 

valorificare a culturii şi civilizaţiei tradiţionale. 

Ca secretar responsabil de redacţie începând cu anul 1980 şi mai apoi 

redactor şef din (1986) al „Revistei de Etnografie şi Folclor” în cea mai grea 

perioadă a sa (1980-2006), Alexandru Dobre a adus servicii incontestabile 

etnologiei româneşti reuşind să publice, anual, câte 4 şi chiar 6 numere, să 

menţină revista la cele mai ridicate standarde intelectuale şi ştiinţifice şi să o 

conducă, cu mult tact, printre valurile eternei şi fascinantei noastre tranziţii. A 

asigurat reprezentativitate reală, din toate punctele de vedere, singurei reviste a 

Academiei Române destinată valorificării şi promovării cercetării etnologice. 

Între anii 1987-1996 a asigurat apariția celor opt tomuri ale Memoriilor 

Comisiei de Folclor a Academiei Române – revistă în care au publicat lucrări 

de anvergură cei mai importanţi folclorişti ai momentului – Mihai Pop, Al. I. 

Amzulescu, Nicolae Constantinescu, Sabina Ispas, dar şi tineri cercetători 

precum Mihai Coman, Marin Marian-Bălaşa ş.a. 

Eforturile sale de profund analist al fenomenului folcloric românesc s-au 

concretizat în sute de studii şi articole, dar şi în 11 volume personale* şi 5 ediţii 

de autor** publicate de-a lungul ultimelor trei decenii.  

Cadru didactic asociat la Facultatea de Litere din Bucureşti (1996-2001) 

şi profesor titular de etnologie şi folclor la Universitatea „Spiru Haret” (2001-

2005), Alexandru Dobre a redactat, împreună cu Nicolae Constantinescu, 

Etnografie şi folclor românesc (Partea I – Familia ştiinţelor etnografice) – note 

de curs pentru uzul studenţilor, tipărite în 2001 la Editura Fundaţiei „România 

de mâine”. Preocupat şi de folclorul urban (al Bucureştilor de altădată), 

Alexandru Dobre a iniţiat şi îngrijit colecţia Restituiri din care au apărut 21 de 

numere, la 17 dintre ele semnând şi prefeţele. 
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De o hărnicie ieşită din obişnuit, Alexandru Dobre practica asceza 

intelectuală a cercetătorului de elită care stătea ore întregi pe scaun şi-şi redacta 

propriile materiale sau corecta manuscrisele colaboratorilor. Toate acestea i-au 

asigurat un loc bine definit în istoria folcloristicii noastre şi a presei de factură 

etnologică pe care a condus-o şi a deservit-o cu un profesionalism unic. Vreme 

de aproape patru decenii viaţa lui Alexandru Dobre s-a confundat efectiv cu 

aceea a Academiei Române şi a folcloristicii româneşti. 

Pentru tot ce a clădit frumos şi durabil în cultura tradiţională românească, 

obştea sibiană a cercetărilor din acest domeniu şi redacţia revistei „Studii şi 

comunicări de etnologie” îi aduce un profund omagiu şi deplânge plecarea prof. 

univ. dr. Alexandru Dobre din această lume. 

 

Ilie MOISE 

 

 

 

 
 

* 1. Idealul unităţii naţionale în cultura română, Lucrare distinsă cu premiul „Nicolae 

Bălcescu” al Academiei Române. Bucureşti Editura Minerva, 1988, 316 p.; 2. 

Folclorul taberei militare. Armata şi războiul în folclorul românesc. O nouă abordare. 

Bucureşti, Editura Deliana, 2001, 149 p.; 3. Enciclopedia culturii tradiţionale 

româneşti. Studii monografice. Bucureşti, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 

Academia Română. Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, 2001, 305 p.; 

4. Etnografie şi folclor românesc. Note de curs, Bucureşti, Editura Fundaţiei „România 

de Mâine”, 2001, 183 p. Partea I. Familia ştiinţelor etnografice (în colab.); 5. Folclorul 

şi etnografia sub protecţia Academiei Române, Bucureşti, Academia Română. Fundaţia 

Naţională pentru Ştiinţă şi Artă. Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, 

2002, 287 p.; 6. Academia Română. Cercetarea şi punerea în valoare a culturii 

tradiţionale. Bucureşti, Academia Română. Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 

Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, 2004, 450 p.; 7. Etnologia 

poporului român. Cercetători, culegători, colecţii. Motive fundamentale, capodopere. 

Vol. I, Bucureşti, Academia Română. Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2007, 

656 p. (Volumul II are bunul de tipar din 2009); 8. Etnologi şi etnologie. I. Cercetarea 

etnologică în România, II. Personalităţi ale ştiinţei şi culturii. Muzeologie etnologică. O 

disciplină tânără, în curs de formare şi de cristalizare, de mare actualitate şi eficienţă, 

ramură a familiei ştiinţelor etnologice. Repere introductive generale, Bucureşti, Editura 

Terra EM, 2008, 298 p.; 9. Etnologi şi etnologie. I. Cercetarea etnologică în România, 

II. Personalităţi ale ştiinţei şi culturii. Etnologie juridică. Disciplină ştiinţifică 

autonomă, de sine stătătoare, ramură fundamentală a etnologiei generale. Capitole şi 

secţiuni, manifestări reprezentative. Repere introductive generale, Bucureşti, Editura 

Terra EM, 2008, 383, p.; 10. Etnologie şi folclor românesc. Bucureşti, Universitatea 

„Spiru Haret”, Facultatea de limba şi literatura română, Editura Fundaţiei România de 

Mâine, 2008, 162 p.; 11. Academia română înalt şi reprezentativ aşezământ cultural-

ştiinţific, vol. I, Bucureşti, Editura Terra EM, 2009, 292 p. 
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** 
1. Mihai Pop, Folclor românesc I-II, Bucureşti, Editura „Grai şi Suflet – Cultura 

Naţională”, 1998 (în colab.); 2. Mihail Canianu, Studii şi culegeri de folclor românesc, 

Bucureşti, Editura Minerva, 1999 (în colab.), Opera şi activitatea de folclorist a lui 

Mihail Canianu, p. VII-XLV; 3. Sal. Segall, Din folclorul poporului evreu. Credinţe, 

datini, superstiţii, Bucureşti, Editura Minerva, 2000, Salomon Segall şi colecţia sa de 

folclor al evreilor din România, p. VII-XXIV, Folclor comparat româno-evreu, p. 

XXV-CXXIV; 4. Ion-Aureliu Candrea, Iarba fiarelor. Studii de folclor. Din datinile şi 

credinţele poporului român. Preminte Solomon. Poreclele la români, Bucureşti, 

Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, Academia Română, Institutul de Istorie şi 

Teorie Literară „G. Călinescu”, 2001, Ion-Aureliu Candrea – opera şi activitatea de 

folclorist şi etnograf, p. VII-CXXV; 5. Lazăr Șăineanu, Studii folclorice. Cercetări în 

domeniul literaturei populare, București, Academia Română, Fundaţia Naţională 

pentru Ştiinţă şi Artă, Academia Română, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. 

Călinescu”, 2003, Lazăr Şăineanu. Eminent cercetător al culturii tradiţionale 

româneşti, p. VII-LXVI. 
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Centenar Ioan Micu Moldovan (1833-1915) 
 

Perceput, încă din primele 

decenii ale veacului al XIX-lea, ca un 

important pilon al identităţii şi 

continuităţii noastre – folclorul a intrat 

devreme în atenţia celor mai cunoscuţi 

diriguitori ai învăţământului şi culturii 

române din Transilvania, a celor mai 

treze conştiinţe ale epocii precum 

Timotei Cipariu, George Bariţiu şi 

Ioan Micu Moldovan. Cel dintâi va 

trasa direcţiile de dezvoltare a 

folcloristicii transilvane (la îndemnul 

său, Nicolae Pauleti – student blăjan – 

a realizat prima culegere de folclor din 

istoria literaturii române), al doilea îi 

va continua opera, începută la Blaj, 

rotunjind unele idei şi accentuând, 

prin intermediul presei, necesitatea 

metodologică de a nu ştirbi forma autentică, iar ultimul va iniția și realiza, între 

1862–1878, cea mai amplă colecţie de folclor din Transilvania secolului al 

XIX-lea. 

Autoritatea morală şi culturală a acestora a fost transferată, sine die, 

asupra preocupărilor ştiinţifice, inclusiv asupra celor legate de folclor. Folclor 

şi naţiune pare a fi fost deviza comună a celor trei corifei ai culturii româneşti 

de dincoace de munţi. 

Părintele filologiei române – Timotei Cipariu n-a fost numai iniţiatorul 

cercetării limbii vechi din cărţi şi manuscrise, ci a promovat şi culegerea 

folclorului, în primul rând pentru valoarea lui ca document lingvistic. Trăindu-

şi copilăria în satul Pănade, Cipariu cunoştea folclorul, cu siguranţă, din casa 

părintească. Aşa se face că preţuirea culturii tradiţionale apare timpuriu, 

devreme ce un caiet manuscris din 1831 conţine materiale din trei specii 

folclorice: poveşti, ghicitori şi proverbe. Nu sunt indicaţii despre provenienţa 

lor, dar nu încape îndoială că face parte din cele memorate de el în copilărie. 

Mai târziu, în Istoria literaturii române (1857), va sublinia locul important al 
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poeziei populare în istoria noastră literară arătând că „la început a fost 

folclorul”. În Elemente de poetică (1860), Cipariu elogiază poezia populară 

accentuând  că la unele popoare contribuţia acesteia a fost atât de mare  „(în)cât 

de multe ori literatura scrisă fu numai continuarea celei nescrise în spiritul 

poeziei şi în stil.”
1
 

Dincolo de calităţile sale de subtil teoretician al folclorului, Cipariu a 

avut un rol decisiv în promovarea interesului pentru literatura populară, 

contribuţia sa primordială la izvodirea primelor culegeri de ţinută ştiinţifică 

fiind ilustrată de redactorul Foii pentru minte, inimă şi literatură – George 

Bariţiu şi de colecţia lui Nicolae Pauleti – Cântări şi strigături româneşti de 

cari cântă fetele şi feciorii jucând, Roşia de Secaş, 1838. Datorăm canonicului 

blăjan Ioan Micu Moldovanu iniţierea celei mai însemnate colecţii de lirică 

populară din Transilvania, una dintre cele mai importante din întreaga 

folcloristică românească. 

Profesor de latină în 1863 când porneşte acţiunea de culegere prin elevii 

săi, el mută centrul de greutate pe ceea ce până atunci fusese considerat minor, 

poezia lirică, neglijată total de cei ce se interesau doar de „vestigiile 

trecutului”. Din cele aproape 4.000 de piese adunate, 3.670 sunt doine, cântece 

şi strigături, celelalte specii fiind slab reprezentate. Întâile culegeri datează din 

ianuarie 1863 - deci din vacanţa de iarnă a elevilor - iar ultimele, din 1878.
2
 

Colecţia este alcătuită din 190 caiete, scrise de 168 de elevi din clasele V-VIII - 

liceale, fiind cea dintâi culegere realizată în întregime de elevi de liceu. Va face 

epocă, constituind un exemplu care va fi urmat, atât la Blaj cât şi în alte zone şi 

oraşe ale ţării. Piesele provin din teritoriul de unde Blajul îşi recruta elevii în a 

doua jumătate a secolului al XIX-lea: zona Târnavelor şi bazinul Mureşului 

mijlociu. Valoarea colecţiei este sporită simţitor de existenţa datelor cu privire 

la proveninenţa materialelor: data, localitatea, numele culegătorului.  

După cum se ştie, Ion Micu Moldovanu a încredinţat colecţia 

filoromânului J. U. Jarnik în 1878, care în anul următor şi-l asociază pe 

studentul Andrei Bârseanu. Împreună vor alcătui antologia Doine şi strigături 

din Ardeal, publicată de Academia Română sub numele celor doi, în 1885. Este 

prima culegere de folclor românesc apărută sub auspiciile Academiei Române 

care inaugura, astfel, o activitate ce va deveni o constantă a preocupărilor sale 

ulterioare.
3
 Meritul principal al înscrierii în bugetul Academiei a unei sume 

importante destinată publicării acestei colecţii îi revine lui Vasile Alecsandri, 

care a sprijinit-o cu multă tărie relevându-i importanţa ca document al unităţii 

                                                 
1
 Apud – O. Bârlea – Istoria folcloristicii româneşti, Bucureşti, Editura enciclopedică 

română, 1974, p. 57. 
2
 Ov. Bârlea, op. cit., p. 198. 

3
 Vezi Ion Muşlea - Academia Română şi folclorul, în „Anuarul Arhivei de Folclor” I 

(1932), p. 1-7 şi idem, Bibliografia lucrărilor cu caracter folcloric şi etnografic 

publicate de Academia Română, în „Anuarul Arhivei de Folclor” II (1933), p. 221-227. 



252                                                                                                 Centenar Ioan Micu Moldovan… 

 

de simţire a neamului românesc.
4
 Ediţia a avut - se pare - răsunet de vreme ce 

doar peste zece ani este retipărită într-o „ediţie poporală”.  

La data apariţiei antologia a reprezentat o reală noutate, o mare surpriză, 

ştiut fiind că interesul folcloriştilor noştri mergea, în mod constant, către 

genurile mari, adică balada, basmul şi obiceiurile, considerate a fi hotărâtoare 

în ceea ce priveşte păstrarea amintirii nobile, latine, a originii poporului şi a 

întregii sale culturi. A impresionat, îndeosebi, cantitatea materialului publicat şi 

varietatea tematică a volumului, fapte ce au modificat optica unanimă privind 

ponderea reală a liricii în contextul general al folclorului românesc. „Valoarea 

colecţiei ar fi fost nemăsurat mai mare dacă editorii ar fi procedat mai ştiinţific. 

Trei sferturi din materiale rămâneau pe dinafară, fără să se indice nimic cu 

privire la restul colecţiei care s-a socotit până în vremea din urmă pierdută” - 

remarcă plin de amărăciune Ov. Bârlea în monumentala sa Istorie a 

folcloristicii româneşti
5
. Abia în 1968, Adrian Fochi publică o ediţie definitivă, 

de 967 pagini, care conţine şi o analiză minuţioasă a manuscrisului colecţiei 

Ioan Micu Moldovanu.
6
 Acesta se păstrează la Biblioteca „Astra” din Sibiu, în 

„Fondul Andrei Bârseanu“, laolaltă cu alte documente privind activitatea sa de 

preşedinte al „Asociaţiunii...”. Pachetul, purtând cota nr. 2197/941, cuprinde 

două fonduri distincte: I. Colecţii de poezii populare adunate din îndemnul dr. 

Ioan Petranu, prof. la Teologie şi Preparandie din Arad, de către elevii lui. 

Donată ASTREI de către dr. Coriolan Petranu, prof. univ. Sibiu, 17.VII.1941 

(după însemnarea donatorului) şi, II. Culegeri folclorice efectuate de elevii 

şcolilor din Blaj, între anii 1860-1875. Partea întâi cuprinde 22 de caiete 

improvizate, cu 106 file total (sigla ms. nr. 2197.I.1-22), conţinând diverse 

producţii populare (doine, cântece, strigături, colinde, expresii dialectale) 

culese la începutul secolului nostru (1902-1904) din localităţi apropiate 

Aradului. De altfel ele n-au nici o legătură cu subiectul ce ne interesează, un 

simplu accident bibliotecăresc unind cele două fonduri într-un singur pachet. 

Partea a doua cuprinde 190 de caiete (sigla mss. nr. 2, 197.II.1-190), 

întocmite ad-hoc din coli de hârtie de diverse dimensiuni, culori, calităţi şi 

provenienţe, unele cusute, altele cu foile libere. Toate sunt scrise cu cerneală, în 

genere decolorată. Scrisul este neformat şi stângaci, cu trăsături caracteristic 

şcolăreşti, pătat, plin de greşeli şi stersături. Majoritatea poartă semnătura 

elevilor, însemnarea clasei în care se aflau la data redactării materialului sau 

                                                 
4
 Apud Ioan Urban Jarnik şi Andrei Bârseanu - Doine şi strigături din Ardeal. Ediţie 

definitivă (studiu introductiv, inedite, note şi variante) de Adrian Fochi, Bucureşti, 

1968, Editura Academiei, p. 5. 
5
 Ov. Bârlea - Istoria folcloristicii româneşti, Bucureşti, 1974, Editura enciclopedică 

română, p. 199. 
6
 Vezi cap. B - Manuscrisul Ioan Micu Moldovanu (p. 53-102) din J.U. Jarnik şi A. 

Bârseanu - Doine şi strigături din Ardeal, Ediţie definitivă (studiu introductiv, inedite, 

note şi variante) de Adrian Fochi, Bucureşti, 1968, Editura Academiei. 
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chiar menţiunea datei când a fost realizată culegerea. Toate caietele poartă 

însemnări făcute de mâna lui Jarnik. De menţionat că în cuprinsul 

manuscrisului s-au păstrat peste 70 de fişe personale ale lui Jarnik cuprinzând 

copii individuale de pe materiale, note filologice, glosar. (Să mai adăugăm că 

un număr important de fişe personale ale lui Jarnik se găsesc rătăcite în Fondul 

Ion Pop Reteganul de la aceeaşi bibliotecă.) Aşa cum remarca şi Adrian Fochi, 

manuscrisul nu face o impresie bună şi nu îndeamnă la răsfoirea lui. În urma 

unei dificile operaţiuni de identificare a culegătorilor, de determinare a 

localităţilor şi datare a culegerilor, cercetătorul Adrian Fochi reuşeşte să afle 

numele a 156 de elevi, din 124 de sate, autori a 171 de caiete. Privită în 

contextul general al folcloristicii româneşti, iniţiativa lui Ioan Micu Moldovan 

şi apoi antologia lui Jarnik-Bârseanu a impus metodologia culegerilor 

folclorice prin elevi, dar mai ales a impus clasificarea judicioasă pe care cei doi 

editori au făcut-o liricii noastre populare. Cartea a avut însă o însemnătate ce 

depăşeşte cu mult domeniul şi problematica disciplinei care ne preocupă. „Ea 

reprezintă cel mai de seamă monument cultural realizat în Transilvania, în cea 

de-a doua jumătate a secolului trecut [...], îndeplinind în epocă acelaşi rol pe 

care cu treizeci de ani mai înainte îl jucase culegerea de balade a lui Vasile 

Alecsandri”
7
. Pentru că la apariţia ei au conlucrat români de dincoace şi de 

dincolo de Carpaţi şi pentru că lucrarea apărută, cap de serie, sub oblăduirea 

Academiei Române, era închinată „Astrei”, antologia capătă valoare de simbol 

al unităţii naţionale a tuturor românilor. 

La 100 de ani de la plecarea din lumea cu dor, Ioan Micu Moldovan 

continuă să stârnească interesul cercetătorilor, iar culegerea de folclor inițiată în 

1863 rămâne în continuare cea mai importantă operă a sa, care nu și-a găsit, 

însă, un editor pe măsură. 

 

Ilie MOISE 

                                                 
7
 Adrian Fochi - Studiu introductiv la J.U. Jarnik şi A. Bârseanu - Doine şi strigături 

din Ardeal, Bucureşti, Editura Academiei, 1968, p. 185. 
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Publicațiile Muzeului ASTRA în 2014 
 

Cercetătorii și muzeografii Muzeului ASTRA au început valorificarea 

științifică a cercetărilor întreprinse pe teren și în arhive încă din anii ’60, când 

în Dumbrava Sibiului se puneau primele pietre la temelia Muzeului Tehnicii 

Populare. Înființată în anul 1995, Editura „ASTRA Museum”, departament al 

Complexului Național Muzeal ASTRA, a dezvoltat continuu editarea de 

publicații în formate tipărit și electronic. Păstrând și cultivând identitatea 

națională, editura se ocupă de pregătirea lucrărilor privind activitatea din cadrul 

muzeului și publică: lucrări privind activitatea Complexului Național Muzeal 

ASTRA Sibiu, a secțiilor muzeale și a departamentelor din subordinea sa: 

monografii, cataloage de colecție și de expoziții, broșuri, pliante, volume ce 

reunesc comunicări ale unor sesiuni științifice, simpozioane sau congrese; 

lucrări de referință în domeniile etnografiei, etnomuzeologiei și antropologiei; 

lucrări prioritare și fundamentale privind problemele cu care se confruntă 

muzeele din România, cu prioritate muzeele în aer liber; lucrări ale unor 

personalități de seamă și specialiști în domeniul etnografiei aprobate de 

Consiliul Științific; lucrări menite să contribuie la popularizarea și valorificarea 

rezultatelor obținute de colectivul de specialitate al muzeului. 

Vom prezenta, în continuare, seria publicațiilor editate în anul 2014. 

 

 

Valerie Deleanu, Instalații tradiționale de zdrobit și de tescuit din România. 

Patrimoniul Muzeului Civilizației Populare Tradiționale ASTRA, 250 p. 

 

Volumul Instalații tradiționale de zdrobit și de tescuit din România. 

Patrimoniul Muzeului Civilizației Populare Tradiționale ASTRA este o lucrare 

unică în domeniul etnologiei românești, un instrument de lucru care introduce 

în circuitul științific un bogat material privind instrumentarul de zdrobit și de 

tescuit deținut de Muzeul ASTRA. 

Prefața semnată de Ioan Augustin Goia (pp. 4-6) deschide volumul. În 

Introducere (pp. 8-42) autorul analizează dimensiunile biologice ale acțiunii de 

valorificare de către ființele vii a resurselor capabile să susțină viața, calitățile 

specifice ale materiilor prime anorganice și organice, în corelație cu acțiunile 

(zdrobirea și presarea) capabile să le modifice structura și proprietățile. 

Totodată ne prezintă istoria tehnicii și a civilizației, dimensiunea istorică a 
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zdrobirii și tescuirii din antichitate până în epoca modernă, cu trecere prin 

dimensiunea etnografică a acestora. Al doilea capitol intitulat Unelte și 

instalații de zdrobit (pp. 43-108) se deschide cu o prezentare sintetică a 

problematicii legate de acțiunea de zdrobire, incluzând geneza uneltelor de 

zdrobit din lemn și piatră, succesiunea formelor de energie și asocierea lor cu 

elementele active de zdrobire, relația dintre structurile active și cele pasive, 

tipurile de mișcare și tipurile de efecte. Se urmărește tipologizarea uneltelor și 

instalațiilor cu efect de zdrobire, batere, frângere, călcare, pisare în pive, în 

funcție de materialul lor, de tipul de acțiune, de modalitatea de acționare, de 

domeniul de utilizare, fișa fiecărei unelte tipologizate conținând, în plus, 

informații referitoare la formă-structură, la tipul de energie, la dinamica 

specifică, la materia care suportă acțiunea, la tipul de suport, la spațiul de 

exercitare a acțiunii, la terminologia uneltei în arealul național, în funcție de 

referințele bibliografice și muzeale. Al treilea capitol, Instalații de tescuit (pp. 

109-196), are o structură asemănătoare celui precedent, fiind analizată structura 

funcțională a instalațiilor cu acest specific, tipurile de energie utilizate în cazul 

lor, domeniile de utilizare ale acestora, oferindu-se și o clasificare a teascurilor 

în funcție de criterii tehnice, specific al acțiunii și formă de energie. În capitolul 

al IV-lea, Nivele de organizare a industriei țărănești în care s-au folosit 

zdrobirea și tescuitul resurselor (pp. 197-232), autorul ilustrează atelierele 

meșteșugărești rurale din cadrul Muzeului Civilizației Populare Tradiționale 

ASTRA. Volumul se încheie cu o anexă privind clasificarea instalațiilor de 

zdrobit și de tescuit precum și cu o amplă bibliografie de specialitate.  

Valerie Deleanu este un model de urmat pentru toți muzeografii și 

cercetătorii în ale etnografiei. Cu multă pasiune, răbdare și perseverență, 

Valerie Deleanu a realizat o amplă sinteză a instalațiilor de zdrobit și de tescuit 

din România, bazată atât pe cercetări de teren, cât și pe o bogată bibliografie de 

specialitate. 

Executat în condiții grafice excelente, volumul Instalații tradiționale de 

zdrobit și de tescuit din România. Patrimoniul Muzeului Civilizației Populare 

Tradiționale ASTRA se constituie într-un model demn de urmat în ansamblul 

bibliografiei românești de profil. 

 

 

Lia Gangolea, Cimitirul spațiului rural sud-transilvănean  

(secolele XVIII-XX), 140 p. 

 

Structurat pe capitole echilibrate, volumul se adresează unui cerc larg de 

cititori interesați să cunoască în profunzime locul pe care îl ocupă cimitirul, 

spațiul destinat înhumării, în peisajul românesc din mediul rural, precum și 

relațiile membrilor comunității cu acesta. Autoarea s-a oprit la spațiul din sudul 

Transilvaniei, în secolele XVIII-XX) punând accentul pe comunitățile rurale 

românești, fără a omite, însă, și caracteristicile celorlalte etnii din zona studiată. 
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Ne sunt prezentate semne funerare, cruci, morminte de ogradă, dar și 

reglementări canonic-religioase și juridice. În cadrul anexelor, reproduse în 

condiții grafice excelente, ne este propusă o interesantă tipologie a crucilor de 

cimitir. O frumoasă serie de fotografii (realizate de Emil Fischer) și desene 

(semnate de Iuliana Fabritius Dancu), păstrate în arhiva de imagine a Muzeului 

ASTRA, încheie în mod spectaculos volumul.  

 

 

Ilie Moise, Crochiuri antropologice, vol. II, 150 p. 

 

Cel de-al doilea volum de Crochiuri antropologice (primul a apărut în 

anul 2013 tot sub egida Editurii „ASTRA Museum”) ne prezintă portrete ale 

învățământului etnologic românesc, dascăli care au slujit cultura și civilizația 

tradițională din România, în ultima jumătate de secol. Cei 29 de creatori 

populari prezenți între copertele publicației sunt reprezentanți de seamă ai 

culturii populare, domeniile în care sunt specializați fiind extrem de diverse: 

sculptură în lemn, sculptură în os, cojocărit, pictură pe sticlă, pictură pe lemn, 

măști populare, țesut, cusut, brodat, literatură populară, muzică populară etc. 

Declarați Tezaure umane vii, de către Comisia Națională pentru Salvgardarea 

Patrimoniului Cultural Imaterial, aceștia pot fi considerați modele pentru 

generația viitoare, iar prin efortul lor se asigură continuitatea culturii noastre de 

tip tradițional. Și merită să îi enumerăm în continuare: Binder Sara-Helmine, 

Cânduleț Silvia, Cercel Gheorghe, Chiriș Viorica, Coroiu Rodica, Dicu Ioan, 

Dimitrescu Igor, Filip Bogdan, Găitan Petre, Gligor Nicodim, Grovu Silvia, 

Ispas Ana, Ispas Rodica, Miron Cristina, Muntean Nicolaie, Neamțu Ana, 

Paneș Daniel, Papazissu Emanoil, Popovici Nicoleta, Ruja Ion, Smarandache 

Ionuț, Sofonea Dumitru, Stanciu Elisabeta și Ilie, Stanciu Maria și Marcel, 

Stănișor Sena, Sterp Maria, Teutsch Katharina, Tima Olivia, Topârceanu Ilie. 

Volumul este cea de-a treia publicație din seria Carte de Meșter. 

 

 

Narcisa Alexandra Știucă, Spirala sărbătorilor.  

Rosturi, tâlcuri și deslușiri, 252 p. 

 

Volumul Spirala sărbătorilor. Rosturi, tâlcuri și deslușiri ne prezintă 

rezultatele cercetărilor întreprinse pe teren de Narcisa Știucă, profesor la 

Universitatea din București. Totodată, este o completare a primelor lucrări de 

sinteză privind sărbătorile tradiționale ale românilor, elaborate de aceeași 

autoare în perioada 2003-2004 și publicate în două volume intitulate 

Sărbătoarea noastră cea de toate zilele.  

Structurată sub forma unor „cărți” (Cartea întâi: Început de an, sfârșit de 

an - cu subcapitolele: A serba, sărbătoare, Minunata veste a nașterii, Eterna 

reîntoarcere (pp. 7-130) -, Cartea a doua: Sărbători în cinstea primăverii - 
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având subcapitolele: De la îngăduință totală, la rigori stricte, Săptămâni de 

post și spirite capricioase, Sărbători în cinstea primăverii, Sărbătoarea 

Mântuirii, Gheorghe, sfântul purtător de biruință (pp. 131-198) -, Cartea a 

treia: Zile cu slavă și împliniri pentru rodire - cu subcapitolele: Munci și zile 

mânioase, Rituri pentru rodnicie, Punți între „aici” și „dincolo”, Sfinți, 

praznice și tradiții, Zile care închid cercul anului (pp. 199-248) -, autoarea ne 

descrie sărbători mari și sărbători mărunte, sărbători ce se desfășoară cu mult 

fast și sărbători uitate sau păstrate doar în memoria celor mai în vârstă locuitori 

ai așezărilor cercetate, sărbători autentice și sărbători care au suferit schimbări 

esențiale.  

Spirala sărbătorilor. Rosturi, tâlcuri și deslușiri este o lectură 

obligatorie pentru toți cei interesați de civilizația românească tradițională.  

 

 

Gheorghe Pavelescu, Ethnos 6. Artă populară românească. 

Studii de etnografie și folclor, 250 p. 

 

Gândit de Gh. Pavelescu în cadrul unei serii de volume cu tematică etno-

folclorică, Ethnos 6 este o oglindă a activității profesorului Gh. Pavelescu în 

perspectiva celor 7 decenii de activitate. Structurat în două părți, Studii și 

articole și Recenzii, publicația ne prezintă lucrări inedite publicate în periodice, 

volume colective sau personale, privind arta religioasă din Munții Apuseni, 

pictura pe sticlă și pe lemn la români, arta lemnului în zona Sebeș, arta sacră și 

arta profană, preocupările lui G. Barițiu în domeniul artei populare îndeosebi 

din Valea Sebeșului și Mărginimea Sibiului, cât și recenzii referitoare la studii 

despre arta populară semnate de Barbu Slătineanu, Ion Mușlea, George 

Oprescu, Al. Dima, Nicolae Dunăre, Dimitrie Comșa. 

Concluzia la care ne duce lecturarea volumului este că problemele de 

interes scăzut față de producerea obiectelor de artă populară, dificultățile de 

difuzare, dezinteresul față de creația autentică, concepțiile estetice asupra 

valorii și kitschului, transformarea gustului estetic sunt în linii mari aceleași, 

indiferent de perioadă. 

 

 

Cornel Irimie în viața universitară sibiană, vol. III, 

ed.: Marius-Florin Streza, Lucian Nicolae Robu, 200 p. 

 

Cu ocazia aniversării a 50 de ani ai Muzeului în Aer Liber, doi tineri 

muzeografi, Marius-Florin Streza și Lucian Nicolae Robu, au publicat două 

volume având titlul Cornel Irimie și evoluția Muzeului Tehnicii Populare 

(Editura „ASTRA Museum”, 2013, vol. I, 350 p., vol. II 250 p.) care conturau 

imaginea lui Cornel Irimie de savant, de cercetător, de inițiator și de 

organizator al Muzeului Tehnicii Populare. S-a simțit nevoia de a se completa 
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volumele și cu alte aspecte ale activități lui Cornel Irimie, cum a fost, de pildă, 

latura de pedagog și de îndrumător metodologic al acestuia în plan universitar. 

Cel de-al treilea volum este structurat în două părți: partea I (pp. 19-63) 

cuprinde prelegerile universitare cu valoare metodologică, partea a II-a (pp. 

64-197) reunește cursul de etnografie românească susținut la Universitatea din 

Heidelberg. În multe privințe aceste cursuri reprezintă noutăți și nivel 

performant de înțelegere multi-disciplinar și inter-disciplinar a stadiului la care 

se afla etnografia românească atunci, îndeosebi în cercetările prilejuite de 

organizarea muzeului din Dumbrava Sibiului.  

Volumul conține esența procesului pe care Cornel Irimie, obiectiv și 

subiectiv, l-a conceput ca punte între generația sa și alte generații, prin 

intermediul cursurilor universitare. Acest lucru trebuie cunoscut, scos din 

materialul de arhivă, redat celor care vin pe calea deschisă de Cornel Irimie, 

învățând din dificultățile pe care le-a întâmpinat autorul cursurilor, dar și 

valoarea cuprinsă în textul păstrat și care trebuie cunoscut nu numai de cel ce l-

au avut în preajmă pe Cornel Irimie, ci și de generațiile următoare.  

 

 

Delia Voina, Nicușor Dănuț Ivănuș, Lumea satului interbelic în imagini 

fotografice. Colecțiile Emil Fischer, 152 p. 

 

Albumul Lumea satului interbelic în imagini fotografice. Colecțiile Emil 

Fischer cuprinde o parte din fotografiile realizate de fotograful sibian Emil 

Fischer, păstrate în colecțiile Muzeului ASTRA și ale Muzeului Național 

Brukenthal.  

Mapa de fotografii realizată în prima jumătate a secolului al XX-lea de 

vestitul artist-fotograf ne înfățișează oameni, aspecte de viață și de civilizație, 

așezări umane, case, îmbrăcămintea epocii, obiceiuri legate de muncă, obiceiuri 

de peste an, dar și fizionomia subiecților aflați în fața obiectivului fotografic, 

indiferent de etnia lor (români, sași, țigani).  

Suita de fotografii prinde nu doar imagini ca fapte de viață, ci sunt 

interpretate cu inteligență, prin tehnica rafinată a aparatului și prin valoare 

artistică, rezultate din firescul celor surprinse pe hârtie.  

Cei doi autori au organizat imaginile în album nu atât în ordine 

cronologică (existând puține date de această natură), ci în structuri ce țin de 

trecerea de la civilizație la cultură în plan tradițional, inclusiv de cultură 

populară: peisajul, habitatul, casa și gospodăria, tipul antropologic al 

subiecților, ocupații și meșteșuguri, interiorul locuinței, tradiții și obiceiuri. 

Autorii au depus un efort de identificare a localităților, au analizat conținutul 

fotografiilor din colecții, au completat imaginile prezentate cu texte științifice 

și cu concluzii pertinente. 

Albumul se încheie cu un text semnat de Louis Guermond privind 

universalitatea fotografiei etnografice.  
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Camelia Ștefan, Textile decorative săsești.  

Catalog de colecție, 94 p. 

 

Catalogul Textile decorative săsești reușește să reproducă diversitatea 

mijloacelor de exprimare artistică în cadrul artei populare săsești. Considerate 

documente etnografice autentice, textilele prezentate în catalog sunt dovezi ale 

unor forme de trai și de cultură materială, din păcate date uitării datorită 

intensificării emigrării sașilor, din timpul celui de al doilea război mondial și 

după anul 1990.  

Prin imagini bine alese, autoarea catalogului a reușit să redea, tipizat și 

stilizat, întreaga gamă de motive decorative folosite în broderia săsească. 

Combinarea acestora în compoziții minunate din punct de vedere estetic și 

semantic au contribuit la crearea unor obiecte de artă populară cum sunt: 

cuverturile de pat, fețele de pernă, capetele de saltea, broderiile pentru pat, 

fețele de masă, ștergarele de sobă, ștergarele de paradă și altele, documente 

intrate în cele mai cunoscute muzee mari din Europa. 

Piesele selectate pentru catalog sunt prezentate sub forma unor fișe 

descriptive structurate după tipul categorial urmărindu-se materialul și tehnica 

de lucru, proveniența în colecție, utilitatea în gospodărie, dimensiunile, 

expozițiile unde au fost prezentate publicului. 

 

 

Camelia Ștefan, Simona Malearov, Landleri printre sași, 62 p. 

 

Catalogul de expoziție Landleri printre sași ne prezintă landlerii, 

comunitate de limbă germană, constituită din urmașii austriecilor deportați în 

secolul al XVIII-lea din motive religioase și stabiliți în mod forțat, în Sibiu și în 

alte peste 20 de localități sud-transilvănene. Descendenții austriecilor deportați 

au fost asimilați în bună parte de populația săsească, însă în trei localități – 

Apoldu de Sus (germ. Großpold), Cristian (germ. Großau) și Turnișor (germ. 

Neppendorf), cel din urmă fiind astăzi cartier al Sibiului – au reușit să-și 

păstreze o identitate de grup manifestată mai ales prin dialect și port. 

Având o ținută grafică foarte bună, catalogul se distinge prin valoarea 

informațiilor prezentate și prin organizarea unei ilustrații inedite. 

 

 

Vizită în satul tradițional. Ghidul elevilor,  

ed.: Raluca Ioana Andrei, 60 p. 

 

Adresată elevilor și cadrelor didactice, dar și părinților și celor interesați 

de patrimoniul cultural material și imaterial, ediția a doua a publicației oferă o 

nouă abordare și o nouă viziune asupra obiectului muzeal. Vizită în satul 

tradițional. Ghidul elevilor permite construirea de noi cunoștințe pe baza a ceea 
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ce tinerii știu deja, îmbină ilustrațiile monumentelor din Muzeul în aer liber cu 

o grafică deosebită realizată de Sabina Franciska Coman, în scopul de a oferi o 

imagine de ansamblu aspra satului de odinioară. Structurată în 4 capitole mari – 

Satul, Ocupații tradiționale, Povestea Morii și Casa de turtă dulce – cartea 

invită cititorii la o incursiune în timp, la o descoperire, pas cu pas, a vieții 

oamenilor de altădată, fiind un ghid practic de cunoaștere și înțelegere a 

patrimoniului muzeal și a valorilor materiale și spirituale ale poporului român. 

 

 

Cibinium 2014, 300 p. 

 

Păstrând profilul tematic al Muzeului ASTRA, periodicul Cibinium 2014 

abordează, în principal, subiecte legate de cercetarea etnografică. Primul 

capitol (pp. 7-106), intitulat Studii și articole, cuprinde următoarele materiale 

științifice: Elena Găvan, Cojocul din zona Sibiului. Măiestrie. Stil. Noblețe. 

Perspectivă expozițională, Constantin Matei, Sania de treierat (tribulum): 

perspectivă etnoarheologică. Studiu de caz asupra unui exemplar din colecția 

Muzeului Civilizației Populare Tradiționale ASTRA Sibiu, Liviu Velțan, Fișele 

boștinarilor din Sebeșul de Jos. Indicatori ai psihologiei acestora, Valerie 

Deleanu, Vehicule tradiționale de mici dimensiuni - roabă, cărucior, rotilă - în 

Țara Oltului (I), Lucian Nicolae Robu, Aspecte social-economice și 

arhitectonice ale locuirilor temporare din podișul înalt al Mehedințiului, 

Marius Florin Streza, Mori cu ciutură din județul Mehedinți. Starea actuală a 

instalațiilor hidraulice tradiționale din Plaiul Cloșani și Clisura Dunării, 

Nicolae Adrian Alexe, Uniforma gradelor inferioare de jandarmi rurali din 

România, model 1893-1895, Florentina Pleniceanu, Deziderate privind 

contribuția activității non-formale în școala primară. 

Un alt capitol abordat este cel al conservării și restaurării patrimoniului 

național (pp. 107-282): Ana-Irina Motronea, Acte de vandalism și neglijență în 

bisericile de lemn din nord-vestul Transilvaniei, Mirel Bucur, Anamaria Floca, 

Intervențiile de restaurare și investigarea radiologică digitală în cazul unei 

icoane împărătești din patrimoniul administrației prezidențiale Iisus Hristos 

Pantocrator, flancat de Apostoli, Lucrările Simpozionului: Textile de 

patrimoniu între conservare, restaurare și valorificare expozițională, 

desfășurat în perioada 7-8 octombrie 2013, la Centrul de Pregătire a 

Conservatorilor și Restauratorilor - CePCoR, Complexul Național Muzeal 

ASTRA Sibiu: Aurora-Florentina Ilie, Alternative în metodologia restaurării și 

conservării uniformelor militare, Carmen Marian, Aspecte privind conservarea 

textilelor de mătase - metode clasice și experimentări actuale, Florica Zaharia, 

Minimal Intervention Approach in Textile Conservation Practice at the 

Department of Textile Conservation, The Metropolitan Museum of Art, Iolanda 

Turcu, Restauratorii de textile între necesitate și realitate, Beatrice-Gabriela 

Jöger, Textiles in Interior Architecture, Lucia Cristina Marchidan, Propuneri în 
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vederea restaurării unui ștergar de perete, Vasilica Izdrailă, Cornelia Kertesz, 

Utilizarea „Regnalului” în conservarea-restaurarea textilelor de patrimoniu, 

Ioana Cova, The Conservation of a Samurai Armor, Ileana Crețu, Ioan Mihai 

Anton Lupu, Tipologie textilă și forme de degradare, Ioan Mihai Anton Lupu, 

Ileana Crețu, Curățarea textilelor, Ileana Crețu, Ioan Mihai Anton Lupu, 

Primum Non Nocere & Minima Intervenție: Broderie China, 1824 - studiu de 

caz, Corinna Kienzler, Tradition and Transmission of Textile Conservation 

Techniques until Today. 

În ultima parte a publicației găsim un grupaj de recenzii și trimiteri 

bibliografice, care creionează o imagine de ansamblu asupra activității 

editoriale recente a Complexului Național Muzeal ASTRA.  

Cibinium 2014 este o reușită editorială ce îmbină textul științific cu 

imaginile într-un mod armonios. Rezumatele în limbi de circulație 

internațională ajută la introducerea în lumea științifică internațională a 

lucrărilor ce se adresează atât etnografilor și muzeografilor, cât și 

conservatorilor și restauratorilor.  

 

 

Marketingul și educația în muzee, ediția a V-a,  

coord.: Raluca Ioana Andrei, Eliza Penciu, 200 p. 

 

Între 1-4 octombrie 2014, Complexul Național Muzeal ASTRA a 

organizat, în muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, a cincea Sesiune de 

comunicări Marketingul și educația în muzee. Lucrările susținute de 

participanții din Sibiu, Brașov, București, Târgoviște, Cluj-Napoca, Drobeta 

Turnu Severin, Câmpulung Muscel, Baia Mare, Sinaia au fost editate în 

volumul Marketingul și educația în muzee. 

Tematica abordată de autori este una extrem de variată și acoperă mai 

multe subiecte precum: preocupări de istorie locală, etnografie, organizarea de 

șantiere arheologice, activități educaționale ce implică metode formale și 

nonformale de transmitere a mesajului în valorificarea patrimoniului muzeal, 

programe de formare cu teme de istorie, istorie naturală și istoria artei, 

promovarea muzeelor cu ajutorul noilor tehnologii informaționale, dezvoltarea 

de noi servicii culturale și turistice adresate diferitelor categorii de public, 

tabere experimentale și școli de vară pentru elevi și tineri.  

Publicația, tipărită în condiții grafice bune, oferă atât specialiștilor cât și 

publicului larg, contribuții de mare interes și valoare științifică privind 

marketingul și educația muzeală.  

 

Enumerăm și publicațiile în format electronic: 

Radu Florescu (13.XI.1931-7.IX.2003). Viața și opera. Catalog de 

expoziție, editor Alina Geanina Ionescu. 
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Icoane pe lemn. Icoane pe sticlă. Cercetare – Restaurare – Valorificare, 

editor Alina Geanina Ionescu. 

Workshop de restaurare icoane pe sticlă, editor Alina Geanina Ionescu. 

Artiști sibieni pe simezele sălii de expoziții „Constantin Brâncuși” – 

Palatul Parlamentului, coordonator Alina Geanina Ionescu. 

Olimpiada Națională „Meșteșuguri artistice tradiționale” în imagini: 

1992-2013, coordonator Elena Găvan. 

* 

Un număr important de exemplare din publicațiile editurii sunt destinate 

schimbului pentru îmbogățirea fondului de carte existent în cadrul Bibliotecii 

de Etnologie; o parte este trimisă muzeelor de etnografie din România; restul 

volumelor sunt puse în vânzare la muzeu. 

Prin valoarea excepțională a lucrărilor publicate și prin tematica variată, 

volumele editate de Editura „ASTRA Museum” se recomandă ca fiind de real 

interes pentru etnomuzeologia românească, probând, încă o dată, reputația 

științifică a Muzeului ASTRA și a specialiștilor săi. 

 

Delia VOINA 
Muzeograf, Muzeul ASTRA 

 

 

 

Ilie Moise, Secvențe hunedorene, 
Alba Iulia, Editura Altip, 2015, 100 p. 

 

Prof. univ. dr. Ilie Moise – recunoscut ca membru marcant în 

comunitățile specialiștilor etnologi, cu preocupări științifice susținute și o 

impresionantă activitate publicistică – adaugă la opera sa cartea Secvențe 

hunedorene. Această carte conține, așa cum menționează autorul, crâmpeie 

,,dintr-o viață de om”. Pentru Domnia sa, spațiul hunedorean este locul unde 

s-a născut și a auzit, mai ales de la bunica, primele basme și povești cu 

pricolici, iele și strigoi. Aici își plămădește primele experiențe intelectuale și își 

construiește auspiciile viitoarei cariere. Această perioadă este evocată în Tot ce 

am mai bun și mai frumos în structura ființei mele s-a plămădit aici, în lumea 

satului, capitol în care apar satul-poveste, casa bunicilor, mama, tata, fratele și 

strămoșii... Este satul transilvănean tradițional în care reverberează lumea de 

odinioară a țăranului „care avea în sânge și atitudine veacuri întregi de 

aristocrație rurală”.  

Elev de liceu fiind, debutează în cotidianul regional ,,Drumul 

socialismului” cu articolul ,,Tradiții și personalități ale culturii hunedorene: 

Septimiu Albini” și participă cu ,,80 de cântări” culese din satul natal Cut, 

majoritatea de la bunica, la concursul inițiat de „Casa de Creație a Regiunii 

Hunedoara”, la care este distins cu premiul I și din care sunt alese 22 de texte 
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pentru a fi publicate în antologia ,,Cântecele noastre”, apărută la Deva în 1969. 

Debutul în presă și volum, după cum mărturisește autorul, „i-a marcat destinul 

cultural și științific, evoluția profesională”. 

Ilie Moise, dotat cu forța sintetizării elementelor aparent dispersate, 

aduce în carte personalități și evenimente esențiale evoluției spirituale a 

spațiului hunedorean care ne individualizează în contextul zonei geografice din 

care facem parte. Astfel, sunt evocați Septimiu Albini, Nicolae Densusianu, 

Dimitrie Gusti și, ca eveniment deosebit, „reeditarea legendarelor campanii 

monografice ale școlii gustiene” de către cercetătorii Centrului Național al 

Creației Populare care „ne-au adus uluitoare secvențe de viață tradițională, 

coduri, semne și gânduri” din trecutul și prezentul locuitorilor de aici, din 

Roșcani, localitate așezată la interferența a două mari zone etnografice: Banatul 

și Pădurenii Hunedoarei. Apariția monumentalei monografii Roșcani – un sat 

pentru mileniul III, subliniază autorul, a fost posibilă grație implicării în acest 

act de cultură a unuia dintre fiii dăruiți ai Roșcanilor, dl. ing. dr. Ioan Ovidiu 

Muntean, cel care a asigurat toate cheltuielile legate de cercetare, de redactare 

și tipărire a volumului. În capitolul Gestul care naște speranță sau... despre 

sponsori și proiecte culturale autorul descrie lansarea monografiei Roșcanilor, 

apoi apariția celei de-a doua cărți Roșcani – biserica monument istoric și 

subliniază că odată cu editarea acestor volume, d-nul ing. dr. Ioan Ovidiu 

Muntean „a așezat satul natal pe harta culturii și a patrimoniului românesc”. 

Capitolul Culegeri de folclor – punți culturale între etnii și popoare scoate în 

evidență contribuția de prim rang a folcloriștilor sași la cunoașterea literaturii 

orale românești printre cercetătorii europeni, constituindu-se punți de legătură 

între culturi și etnii diferite, bazate pe cunoașterea valorilor tradiționale. 

Autorul aduce în atenția noastră și câțiva studenți merituoși ai acestor 

meleaguri, care s-au perindat la cursurile Domniei sale. Este redat mesajul 

trimis revistei „Miorița” la aniversarea a 20 de ani, apoi sub titlul 

Cercetări...sub semnul identității face un sumar al taberelor de educație și 

cercetare organizate de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale Hunedoara, care s-au bucurat de coordonarea și 

îndrumarea științifică a Domniei sale și concluzionează că instituția 

organizatoare a acestor tabere „a reușit să descarce de sarcină etnologică 

întregul areal al județului, restituind zonei și țării principalele elemente de 

identitate prin publicarea rezultatelor fiecărei investigații în reviste științifice”. 

Iată-ne așadar în fața unei cărți care face bilanțul colaborărilor 

profesorului Ilie Moise cu județul Hunedoara și cu oamenii săi, dar în același 

timp autorul ne oferă un eșantion de cultură și civilizație tradițională din 

această zonă de sud a Transilvaniei și totodată ne determină, lecturând cartea, 

ca în subconștient să ne întrebăm mereu: ,,Cine suntem, de unde venim și 

încotro ne îndreptăm?” 

 

Mircea LAC 
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Hans-Josef Nellessen: 

Bäärevuhel, Birrebunnes on Botzenidderisch
*
 

[„Bärenvogel“, „Trockenbirnenbrei“, und „Hosentaschenabfallreste“] 

(moselfränkisch-Primer Platt) mit vielen heiteren Illustrationen von Janosch 

Hübler; Veröffentlichungen des Geschichtsvereins Prümer Land. Band 51, 

Seiten 175; 1. Aufl. Prüm 2003. ISBN 3-931478-15-7 

 

Vorliegende Veröffentlichung enthält ein Vorwort des Vorsitzenden des 

Geschichtsvereins Prümer Land, Werner Blindert, in dem es heißt, dass es Ziel 

des Vereins ist, die Mundart zu hegen sowie zu pflegen und sich nicht zuletzt 

auch an ihr zu erfreuen. Dafür sorgt seit der Gründung des Geschichtsvereins 

1982 die Prümer Mundartgruppe unter der Leitung von Dr. Werner Richarz 

und Hans Josef Nellessen. Letzterer ist Experte auf dem Gebiet der Prümer 

Mundart und über die Grenzen des Prümer Landes hinaus anerkannter 

Mundartforscher. In diesem ersten Band sind Mundartbegriffe, die er 

jahrzehntelang gesammelt hat, veröffentlicht. Viele dieser Begriffe hat der 

Karikaturist Janosch Hübler in witziger Weise dargestellt. Das ist auch das 

Besondere an diesem Buch. Der Geschichtsverein „Prümer Land“ dankt der 

Arbeitsgemeinschaft Mundart, den Herrn Nellessen und Hübler für die 

Veröffentlichung des einzigartigen Kulturgutes, der Prümer Mundart. Somit ist 

gewährleistet, dass sie den künftigen Generationen erhalten bleibt. Auch wird 

in dem Vorwort die Frage aufgeworfen: „Wo aber liegen die Vor- bzw. 

Nachteile der Mundart? Zur Schriftsprache Deutsch? Dazu folgende 

Erläuterung: Die Hochsprache ist der Mundart an Klarheit und Schärfe des 

Ausdrucks überlegen, was besonders in der Bildung abstrakter Begriffe zum 

Ausdruck kommt. Dafür ist die Mundart klangreicher, oft klangschöner, und in 

der Wärme und Herzlichkeit des Ausdrucks ist sie der Schriftsprache klar 

überlegen. Ihr Wortschatz und ihr Wortbildungsvermögen für die Dinge, die 

das Volk bewegen sind unerschöpflich. 

Die Eifel, das Heimatgebiet dieser Mundart, zwischen der Mosel im 

Süden und der Kölner Bucht im Norden, ist in den südlichen Raum, den 

moselfränkischen, mit der Zentrale um Trier und in den nördlichen, den 

ripuarischen Raum, mit dem Zentrum um Köln gegliedert. (Die Trennung 

vollzog sich zwischen dem 12. und dem 15. Jahrhundert) Durch Jahrhunderte 

hin bestanden die Bistümer Köln und Trier, später die beiden Kurfürstentümer, 

bis heute die Länder Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Das Prümer 

Gebiet liegt genau an der Sprachgrenze zwischen dem „Moselfränkischen“ und 

dem „Ripuarischen“. Des Weiteren wird auf die „Schreibweise“ und 

„Aussprache“ näher eingegangen, es werden phonetische, morphologische und 

syntaktische Eigenheiten anhand von Mundartbeispielen erläutert. Eine 

                                                 
*
 Lucrarea se referă la graiul „Prümer Platt“ vorbit la graniţa lingvistică între ţinutul 

moselfrancon şi ţinutul ripuar (în jurul oraşului Köln). 
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phonetische Besonderheit ist z.B. das J“ im Anlaut für „G“ [Gras = Jras; 

Krümelchen = Jrömmelchen], das dem Ripuarischen angehört und hat sich bis 

heute im Prümer, dem sonst moselfränkischen Platt, durchgesetzt.  

Der Moselfränkisch-Prümer Wörtersammlung von A–Z (Seite 23–174) 

sollen einige erläuternde Bemerkungen, die den historischen Wandel, der 

Prümer Mundart betreffen, vorangestellt werden: „Auch in den Eifeldialekten 

machen sich in unserer Gegenwart durch den sprachlichen Einfluss der Schule 

und der Medien Erosionserscheinungen bemerkbar. Nachdem über mehr als 

ein halbes Jahrhundert hinweg Dialekt als minderwertige Sprachform 

betrachtet wurde, kann man auch im Eifelraum eine Emanzipation der 

Dialektsprecher erkennen“ (Boos, Marzellus: die Eifler Mundart 2002). 

So haben sich die ursprünglichen Eigenheiten der Sprache in Prüm und 

den Orten des Prümer Landes gewandelt. Für Kenner verrät auch heute noch 

der Eifeler beim Platt-Sprechen in eigenem Tonfall und besonderer 

Ausdrucksweise die Eigenart seiner näheren Heimatgegend. Besonders im 

Prümer Platt, das gegenüber dem Umland besonders markante Eigenheiten hat, 

hört man heute öfter Umland-Besonderheiten sprechen. 

In der folgenden Wörtersammlung wird versucht älteren und noch 

vorhandenen Prümer Wortschatz in seiner Ausdrucksweise „etwas“ 

verständlich zu machen. Die Wörter sind alphabetisch geordnet. Der 

Lemmaansatz, dazu auch oft entsprechende Mundartbeispiele erscheinen in 

Prümer Platt, mit entsprechender hochdeutscher Übersetzung. Jeder 

Wortstrecke vorangestellt ist ein Spruch, ein Sprichwort oder ein Wortspiel mit 

einer entsprechenden Illustration. Das soll verdeutlicht werden: 

„Us Apthiekisch mijnt, se wier jät Aapaachtes“ („Unsere Frau-

Apotheker meint, sie wäre was Besonders“) vorangestellt der Wortstrecke 

Aacht-äwennich (die Acht = Flurname-inwendig) [Seite 24-28];  

„De Bär op ’er Mästbähr“ („Der Bär auf einer Misttrage 

[Mistbahre]“)vorangestellt der Wortstrecke Baach-Butsch (Bach-Ziege) [Seite 

30-38]; 

Buchstabe C: Chrösboom-Chröstliche Liebe [Seite 39-40]; (dazu die 

Erläuterung: für den Buchstaben C werden nur einige Wörter gebracht, mit 

dem Vermerk: „Die Eifler Mundart (hier das Prümer Platt) kennt sonst keine 

Wörter mit „C“ im Anlaut. Lehnwörter, die aus dem Französischen mit „Ch“ 

beginnen werden auch im Platt wie „Sch“ gesprochen, z.B. frz. „charivari = 

Katzenmusik / Scharibari = Radau und Getöse mit Blechgeräten und 

Trommeln, wenn ein Freier im Dorf nicht seinen Einstand an die Junggesellen 

zahlte“); „Dat äs en Dängen, dat äs nöt ze bezwängen!“ („Das ist ein Ding, das 

ist nicht zu bezwingen!“ vorangesetllt der Wortstrecke Daach-duutzen (Tag –

„Du“ sagen) [Seite 41-48];  

„Hän hat nömmen eenen eenzijen Eemer“ („Er hat nur einen einzigen 

Eimer“) vorangestellt der Wortstrecke ê-ên–express (eine, ein-absichtlich) 

[Seite 49-53];  
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„En Fall fir jen Haandfäjer“: „Fir waat sol dat jut sön, dir Flappesse“ 

(„Eine Falle für den Handfeger“: Wozu soll das gut sein, ihr Narren“) 

vorangestellt der Wortstrecke Faal–fuuschten (Falle-neugierig erforschen) 

[Seite 54-60];  

„Jraasjrien Jrmperen fir eene Jroschen“ („Grasgrüne [Grundbeeren] 

Kartoffeln für einen Groschen“) vorangestellt dem Buchstaben G (mit der 

Bemerkung: das Moselfränkische bestimmt die Prümer Mundart. In Prüm aber 

spricht man fast alle „G“ wie „J“ . Hierin zeigt sich der Einfluss des 

Ripuarischen –Rheinischen, der von Norden her über die Schneifelgrenze bis in 

den Prümer Raum bei vielen andern Eigenheiten in Aussprache und 

Ausdruckweise des Prümer Platt zu bemerken ist) [Seite 61-62];  

„Hönt han ech hänner Huhns hirem Hous honnert Hassen hieren 

husten“ („Diese Nacht habe ich hinter Hohns Haus hundert Hasen husten 

gehört“), vorangestellt der Wortstrecke Haalt-huwelen (Festhaltemöglichkeit, 

Standfestigkeit-hobeln) [Seite 63-71];  

„Jut Idejen on Äfäll solt mr han! [...] („Gute Ideen und Einfälle sollte 

man haben! [...]) vorangestellt der Wortstrecke Idej, -en –Iwerläjes (Idee, 

Einfall-Überlegen, Überlegung) [Seite 72-74]; 

„Jääk lôôss Jääk last!“ („Geck lass Geck vorbeigehen!“; 

Fastnachtsspruch) vorangestellt der Wortstrecke Jaacht-Juucht (Jagd–

ausgelassenes Treiben-Aufregung) [Seite 75-83];  

„De Liew äs kuriuus, se fällt op en Kuhflapp wie op en Ruus“ („Die 

Liebe ist seltsam, sie fällt auf einen Kuhfladen genau so gut wie auf eine 

Rose“; Sprichwort) vorangestellt der Wortstrecke Kaaf oder Kaf-kwetschen 

(Haferspreu-quetschen, pressen, zerdrücken) [Seite 84-95]; 

„Wenn et Brej räänt, muuss mr Lääfelen han“ („Wenn es Brei regnet, 

muss man Löffel haben; Sprichwort) vorangestellt der Wortstrecke laapen–

luusen (besohlen-losen, verlosen) [Seite 96-102]; 

„Hän hat seng Mötsch op Mordjiss jedrieht“ („Er hat seine Mütze 

unternehmungslustig nach hinten gedreht“) vorangestellt der Wortstrecke 

Maach-Muuden (Mache, Arbeit-Mode, Sitten, Gebräuche) [Seite 103-109];  

„Sôô ’mr denge ’Nämmen, da liehnen ech dr mengen Hämmer“ („Sag 

mir deinen Namen, dann leihe ich dir meinen Hammer“; Beispiel für besondere 

Ausdruckweise in Schönecken) vorangestellt der Wortstrecke Naacht –

Nuutdoof (Nacht-Nottaufe in Todesgefahr) [Seite 110-113];  

„De meest onduhe’ Kraankhete’ kun van onjefuherzte Fiherz“ („Die 

meisten beschwerlichen Krankheiten kommen von unterdrückten Blähungen; 

gesundheitlicher Rat) vorangestellt der Wortstrecke obstaands-Owenop 

(übrig, Rest, überzählig-obere Etage) [Seite 114-117]; 

„Pardong, ech pressieren!“ („Verzeihung, ich habe es eilig!“; 

Redensart) vorangestellt der Wortstrecke paaken, puk, jepaakt-Pulsterblatt 

(packen, fassen-Pestwurzblatt) [Seite 118-122];  

„Hän äs hok en Quärtrejwer! („Er ist heute ein Quertreiber!“ ein ständig 
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übergelaunter Nörgeler) vorangestellt der Wortstrecke Qwaant-qwitt (kleiner 

Junge-eine Sache los sein, erledigt sein, ausgeglichen sein) [Seite 123-125];  

„Roppen: Jäns on Huhner de Feddere’ roppen! („Rupfen: Hühner und 

Gänsen die Federn rupfen“) vorangestellt der Wortstrecke Rääch-Ruusekranz 

(Böschung, Abhang-Rosenkranz) [Seite 126-131];  

„Jedöllijer Schôôf jôhn vil än eene Staal! – Mr kaan awer och flott 

jedöllisch sön, wä’mr e Schôôf äs“ („Geduldige Schafe gehen viele in einen 

Stall! Man kann aber auch schnell geduldig sein, wenn man ein Schaf ist“; 

Ansichtssache) vorangestellt der Wortstrecke Sääch-summsen (Säge–

summen) [Seite 132-148]; 

„Wään senge Truust ze vil äm Braanteweng suche jeht, da sejt am Änn 

seng Leed dobbelt“ („Wer seinen Trost zu viel im Branntwein suchen geht, der 

sieht sein Leid am Ende doppelt“; nach Heribert Klar) vorangestellt der 

Wortstrecke Taacht, -en –Tuut, -en (Torte, Hefekuchen-1.Tüte „schrullige, 

alte Klatschbase“; 2. Hupe) [Seite 149-153]; 

„Et äs Fejerôwend, kut, mir john ze uêchten“ (Es ist Feierabend, kommt, 

wir gehen in Ruhe plaudern“) vorangestellt der Wortstrecke uêrten–

Uusterkijerz (abends im Nachbarhaus plaudern-Osterkerze) [Seite 154-155];  

„En virwätzije Vuhel sejht hännert sech de Kaatz nöt“ („Ein vorwitziger 

Vogel sieht hinter sich die Katze nicht“; Sprichwort) vorangestellt der 

Wortstrecke va–Vurwätz (von-Vorwitz) [Seite 157-161];  

„De Waampes op jer Wôôch –oh Woner –äs dat wireklich wôhr?“ („Der 

Dickbauch auf der Waage –oh Wunder–ist das wirklich wahr?“) vorangestellt 

der Wortstrecke wä/wän-Wuuschtebänner (wer/wen-Wurstbinder, Metzger, 

Fleischer) [Seite 162-168];  

„Dou broochs mr keen X fir en U ze maachen“ („Du brauchst mir nichts 

vorzumachen“) vorangestellt der Wortstrecke X-Y: Xaanten-Ypsilonsjääsjen 

(Xanten-Gasse in der Prümer Altstadt zwischen Bachstraße und Pfannstraße) 

[Seite 169-170]; 

„Mät jer Zejt äs daat esu: Wä’mr keen Zejt mihj han, ha’mr Ijwichkeet“ 

(„Mit der Zeit ist das so: Wenn wir keine Zeit mehr haben, haben wir 

Ewigkeit“) vorangestellt der Wortstrecke Zahn-zwijn (Zahn-zwei) [Seite 171-

174]. Darauf folgen die Literaturangaben [Seite 175]. 

Diese anschauliche Wörtersammlung des Prümer Wortschatzes ist 

zunächst den Prümern selbst gewidmet, richtet sich aber auch an 

Mundartsprecher und Dialektologen im Allgemeinen sowie an alle, die einen 

Einblick in diese Mundart des deutschen Sprachraums gewinnen möchten. 

Auch kann sie für den siebenbürgisch-sächsischen Mundartsprecher interessant 

sein, da die Prümer Mundart so manche Gemeinsamkeiten bezüglich Phonetik 

und Wortschatz mit dem Siebenbürgisch-Sächsischen hat. 

 

Dr. Sigrid HALDENWANG 
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„Drumul prin nisipurile mișcătoare ale antropologiei culturale” 

 

Nicolae Panea, Orașul subtil, 
București, Editura Etnologică, 2013, 240 p. 

 

Am ales acest titlu pentru cea mai recentă carte a lui Nicolae Panea 

întrucât formularea figurează pe prima pagină, ca un avertisment, ca o precauție 

și totodată ca o captatio benevolentiae. 

Orașul subtil (pe care inițial l-ar fi dorit ca Zeii de asfalt II) este o 

prelungire a studiilor sale de antropologie urbană și o confirmare a faptului că 

autorul continuă să fie pasionat de aceste orizonturi, dar mai ales de 

perfecționarea metodei de abordare a societăților organice, complexe. Chiar în 

primele pagini autorul mărturisește – cum foarte puțini dintre noi își îngăduie s-

o facă – insatisfacția generată de proiectul anterior: „Scriind acea carte, am 

realizat un paradox. Imperceptibilul devenea vizibil, iar perceptibilul devenea 

invizibil, se oculta într-o neproductivitate textuală. Tot ce orașul configura ca 

evidență perceptibilă, viața lui, chiar dacă în toată superficialitatea sa diegetică, 

imaginea de suprafață, acel caleidoscop, rămăseseră în afara textului nostru.” 

De altfel, dacă în Zeii de asfalt el a fost tentat de o tratare a relațiilor și 

statusurilor sociale pe care le-a pus în oglinda tradiției (funerarul, parentalul, 

vârstele, genurile), aici perspectiva este cu totul nouă pentru orice cititor 

român. Nicolae Panea privește - și analizează - spațiul urban prin prisma 

antropologiei senzorialului, o direcție ai cărei promotori sunt D. Howes și A. 

Le Breton.  

Așa cum ne-a obișnuit încă de la elaborarea primelor sale studii, 

profesorul craiovean oferă lectorilor o amplă critică a bibliografiei. O 

bibliografie dacă nu inaccesibilă (deocamdată!) cititorului român, cel puțin 

plasată la distanță atât geografic, cât și ideatic. O bibliografie cu valoare de 

manifest, născută din dezbaterea în cadrul unor întruniri științifice a ideilor care 

au marcat debutul celui de-al doilea deceniu al secolului XXI. Astfel, prima 

parte este un fel de excurs inițiatic și, totodată, un discurs dilematic privitor la 

condiția antropologului, la sensul studiului, conturul terenului și metodologia 

utilizată de acesta și chiar la perspectivele de viitor ale științei intens concurată 

azi de altele mai riguroase sau doar mai tentante.  

Capitolele următoare se înfățișează cititorului ca niște „tablouri 

senzoriale” ale orașelor cu punctele lor de densitate - zonele industriale, 

edificiile și instituțiile, cartierele, bulevardele și fluxul uman – din care se 

revarsă sunete, mirosuri și exalații în jocuri de umbre și penumbre care se 

preling și se insinuează pe rețeaua de drumuri și căi ce coagulează vecinătățile. 

Astfel văzut, orașul pare un organism uriaș în perpetuă și surprinzătoare 

creștere, o structură care nu-și asumă simetrii, geometrii și stabilitate, ci 

generează citadinilor sentimente indecise, de la nesiguranță și nonfamiliaritate 

la alienare. 
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Orașul subtil este o carte dificilă care se citește numai după ce inițierea - 

condusă cu abilitate didactică în prima parte - a fost desăvârșită; mai apoi 

devine o lectură fermecătoare, cuceritoare, cu accente eseistice și nostalgii 

nemărturisite (dar întrevăzute) ale autorului. Este o carte despre universul 

noilor generații de orășeni, aparent bine „înfipți în rădăcinile lor”, pentru care 

tentația urbanului este – într-o formulare călinesciană – indicibilă. De aceea 

Nicolae Panea își propune să des-compună și să re-compună această lume 

caleidoscopică inconfundabil de scânteietoare, foșnitoare și înmiresmată.  

 

Dr. Narcisa ȘTIUCĂ 

 

 

 

Elena Rodica Colta, Portul popular din județul Arad, 
București, Editura Etnologică, 2014, 215 p. 

 

Autoarea acestei cărți este cunoscută, în primul rând, prin activitatea sa 

de etnolog, prin numeroasele cărți și studii de specialitate dedicate etnologiei 

județului Arad și, apoi, prin organizarea simpozioanelor internaționale 

interdisciplinare în cadrul cărora a reușit să adune la un loc specialiști din mai 

multe țări, preocupați de cultura și tradițiile comunităților etnice. Întreaga sa 

activitate are la bază cercetări de teren efectuate cu echipe de specialiști și 

studenți în localitățile multietnice din ținutul Aradului.  

Rodica Colta ne pune de această dată la dispoziție o ediție de înaltă 

ținută științifică, atenția ei fiind direcționată către portul popular din județul 

Arad. Volumul reprezintă rodul unei munci de mai mulți ani, un rezultat al 

cercetărilor temeinice care au vizat conservarea și promovarea tezaurului 

etnografic și prezentarea diversității culturale a zonei. 

Cartea este structurată în două părți în care sunt prezentate, cu multă 

pricepere, costumele populare – atât cele românești, cât și cele ale minorităților 

– din anumite zone etnografice ale județului. 

Paginile de început ale capitolului privind costumul românesc oferă 

informații despre unitățile geografice, despre zonele și subzonele etnografice 

distincte, cu specific aparte ale teritoriului arădean. Subcapitolul intitulat 

Materiale, tehnici, croiuri, cusături și broderii concentrează temeinice 

cunoștințe despre aceste subiecte. Autoarea analizează în profunzime tipologia 

costumului popular, piesele de port fiind clasificate în piese de bază și piese 

complementare. După prezentarea componentelor specifice costumului 

bărbătesc și femeiesc, autoarea realizează o trecere în revistă a evoluției în timp 

a costumului popular din zona Aradului. Subcapitolele următoare, la fel de bine 

documentate, abordează caracteristicile generale ale portului popular din zonele 

etnografice ale județului Arad (Țara Zărandului, Defileul și Câmpia Crișului 
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Alb, Podgoria Aradului, Podișul Lipovei și Valea Mureșului, Câmpia Aradului 

și Câmpia subcolinară a Vingăi) și subzonele acestora. 

O atenție aparte se acordă portului minorităților. Capitolul privind 

naționalitățile conlocuitoare aduce în prim plan multietnicitatea și 

multiculturalitatea județului Arad, prezentând trăsăturile specifice ale portului 

maghiarilor, germanilor, slovacilor, sârbilor, bulgarilor, ucrainienilor și 

rromilor din zonă. 

O importanță deosebită o au documentele fotografice și albumul de 

fotografii structurate cronologic la sfârșitul volumului. Fotografiile cuprind o 

perioadă de un secol, ilustrând evoluția și transformarea în timp a costumelor 

populare, de la mireasa din Ocișor din anul 1900 și până la dansatoarele rrome 

din Aradul zilelor noastre. 

Remarcăm bogata bibliografie și glosarul de termeni, elemente extrem de 

utile pentru cei care sunt interesați de portul popular. Rezumatul în limba 

engleză îngăduie cercetătorilor străini să primească informațiile esențiale 

despre subiectul analizat sistematic în volum. 

Cartea este o frumoasă valorificare a cercetărilor legate de port, o reușită 

editorială prin materialul inedit, prin conținutul ei științific și condițiile grafice 

impecabile. 

 

Emilia MARTIN 
Muzeul „Munkácsy Mihály”, Ungaria 

 

 

 

Ilie Moise, Mircea Lac, dascăl de tradiții,  
Sibiu, Editura „Astra Museum”, 2015 

 

Apărut în cadrul seriei „Carte de meșter” (nr. IV), inițiată de dr. Mirela 

Crețu în 2013 (anul aniversării a 50 de ani de la înființarea Muzeului în aer 

liber din Dumbrava Sibiului), volumul Mircea Lac, dascăl de tradiții de Ilie 

Moise surprinde câteva secvențe reprezentative din viața și activitatea 

profesorului de arte tradiționale de la Deva, unul dintre cei mai valoroși 

creatori populari din România ultimei jumătăți de veac. Autorul îi urmărește, 

cu atenție, ascensiunea artistică, drumul parcurs de la statutul de dascăl în 

Rășinarii lui Goga, până la acela de reprezentant al artei populare românești la 

Smithsonian Folklife Festival din Washington D.C. (1999). Se oprește, apoi, 

asupra câtorva persoane și personalități care i-au fost alături profesorului 

Mircea Lac atât în „anii de ucenicie”, cât și mai târziu. Insistă, de asemenea, 

asupra calităților umane, artistice și pedagogice care l-au propulsat în elita artei 

populare românești: talentul, echilibrul, cultura, modestia, disponibilitatea 

pentru comunicare. „Prin ceea ce a făcut și face – subliniază autorul – Mircea 

Lac slujește de o jumătate de secol, zi de zi, clipă de clipă, la altarul neamului 
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său. A așezat întreaga sa activitate sub deviza lui Simion Mehedinți: A instrui 

și, mai ales, a educa, înseamnă a-l integra pe copil în neamul din care face 

parte.” (p. 64) 

Pentru a contura cu o cât mai mare precizie personalitatea complexă a 

dascălului de arte tradiționale de la Deva, Ilie Moise și-a structurat lucrarea în 

nouă capitole (Mircea Lac: repere biografice; Repere profesionale…; Succese, 

premii și distincții; O expoziție-medalion…; Cercetări… sub semnul identității; 

Urmașii; Activitatea științifico-metodică: lucrări publicate; Presă și… 

impresii; În loc de concluzii), completate de o sugestivă bibliografie și 

numeroase ilustrații. 

Scriitura degajă – de la prima până la ultima pagină – o anume căldură, o 

stare de bună dispoziție, dublate de o reală prețuire vecină cu admirația: 

„Mircea Lac face parte dintr-o categorie specială, aceea a oamenilor de valoare, 

o minoritate adeseori persecutată. […] Contribuția acestei minorități la evoluția 

și dezvoltarea societății este una extrem de importantă. Ei admiră valorile 

adevărate și încurajează tinerii: Mircea Lac are elevi remarcabili peste tot – la 

Deva, la Sibiu, în București, la Londra sau la Paris”. (p. 64) 

Lucrarea este o continuare firească a unor mai vechi colaborări ale 

profesorului Ilie Moise cu oamenii și instituțiile de cultură din județul 

Hunedoara, îndeosebi cu „Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale”. În urmă cu doar câteva luni a lansat, la Roșcani, volumul 

Secvențe hunedorene care cuprinde lucrările publicate în presa locală, de la 

debutul din 1966 și până în 2014, anul în care aduce un cald omagiu colegiului 

de redacție al revistei „Miorița”, cu prilejul editării celui de-al XX-lea număr. 

Iată, așadar, cinci decenii de colaborare neîntreruptă, continuată cu Mircea Lac, 

dascăl de tradiții – volum dedicat, deopotrivă, unui eminent profesor, dar și 

unui artist (sculptor, pictor) de o indiscutabilă sensibilitate, de care îl leagă o 

prietenie de-o viață. 

Apariția acestui volum, de o aparte ținută intelectuală și artistică, a fost 

posibilă grație colaborării apropiate dintre profesorul Ilie Moise – președintele 

juriului la toate edițiile olimpiadei naționale „Meșteșuguri artistice tradiționale” 

și Complexul Național Muzeal „Astra” – o instituție care știe să-i omagieze pe 

cei mai de seamă reprezentanți ai artei populare contemporane. 

 

Dr. Andreea BUZAȘ 




