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FOLCLOR – ETNOLOGIE – ANTROPOLOGIE

O „legendă urbană” în Antichitate şi în Evul Mediu:
Leul cu spin în talpă1
Ion TALOŞ
Prof. univ. dr. – Universitatea din Köln,
Germania, e-mail: iontalos@gmail.com
Profesorului universitar dr. Ilie Moise,
la împlinirea vârstei de 65 de ani.
Zusammenfassung: Die Erzählung über den Sklaven Androklus, der den Fuß eines
Löwen behandelt und dafür in der Arena von demselben vor anderen Wildtieren
verteidigt wird kennt auch eine zweite Fassung, in der der Retter des Löwen einer der
Kirchenväter ist. Diese Erzählung überdauerte mehr als ein Jahrtausend und fand
Eintritt in Literatur, Malerei, Architektur sowie in die Mündlichkeit. Verf. betrachtet
sie als eine “urban legend” der Antike und des Mittelalters.
Schlagwörter: Löwe, Arena, Kirchenvater, Kloster, Esel.

1. Androclus
În tratatul Despre binefaceri, redactat între anii 62-65 ai primului secol al
erei creştine, Seneca face următoarea mărturisire: „Am privit în amfiteatru un
leu care, recunoscându-l pe unul dintre luptători că îi fusese cândva
îmblânzitor, l-a apărat de atacul fiarelor” (II, 19.1) 2.
N-avem motive să punem la îndoială autenticitatea întâmplării descrise
de filozoful stoic, care îşi pune autoritatea în joc, ca martor. Trebuie precizat
însă că ea face parte din complexul unei naraţiuni frecvente în primele secole
după Naşterea lui Christos. Confirmând cele ştiute încă de la Homer (Iliada) şi
de la Aristotel (Historia animalium), anume că leul dispune de memorie,
Seneca devine una dintre verigile importante ale unui lung lanţ de povestiri
Textul ce urmează este o reluare, cu altă structură şi din altă perspectivă, a temei
cercetate în volumul Omul şi Leul. Studiu de antropologie culturală, aflat sub tipar la
Editura Academiei Române.
2
Seneca: Despre binefaceri. Despre îngăduinţă. De beneficiis. De clementia. Iaşi 2005,
p. 52-53.
1
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Cărţi populare româneşti în corespondenţa
dintre M. Gaster şi Matei Voileanu
Virgiliu FLOREA
Prof. univ. dr. – Facultatea de Litere, Universitatea „Babeş Bolyai”
Cluj-Napoca, e-mail: virgiliuflorea@yahoo.com

Abstract: This paper deals with the unpublished correspondence between two great
Romanian scholars of the past: Dr. M. Gaster (1856-1939), originated from Romania,
then an British subject, and Matei Voileanu (1852-1933), metropolitan asssessor
(eparchial councillor) in Sibiu. Their letters contain information regarding their literary
works: Codicele Matei Voileanu (1891) by Matei Voileanu (son of the writer’s great
grandson), on one side, and Literatura populară română (1883), Chrestomatie română
(1891), Geschichte der rumänischen Literatur (1901) s.o., by M. Gaster, on the other
side. The letters also refer to the numerous manuscripts of the written Romanian
popular literature which the two authors possessed.
Key words: correspondence, Romanian scholars, literary works, manuscripts, (written)
Romanian popular literature.

Două au fost mobilurile care au determinat legătura, prin corespondenţă,
dintre M. Gaster (1856-1939), învăţatul rabin de la Londra, originar din
România 1, şi Matei Voileanu (1852-1933) 2, asesor consistorial (consilier
eparhial) din Sibiu.
Cel dintâi a constat în vizita la Londra, la începutul anului 1897, a lui
Polihron Agapie Sârcu (1855-1905), privat-docent la Catedra de limba şi
literatura română a Universităţii din Sankt Petersburg, ocazie cu care acesta s-a
Asupra căruia cf. Virgiliu Florea, Dr. M. Gaster, omul şi opera. Reconstituiri
biobibliografice, Cluj-Napoca, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, 2008.
2
Pentru care v. Dr. Eusebiu Roşca, Monografia institutului seminarial teologicpedagogic „Andreian” al Arhidiecezei gr. or. române din Transilvania de ..., Sibiu,
Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 1911, p. 125, 127; Enea Hodoş, Literatura zilei.
Articole diverse, Sibiu, Tipografia Oct. L. Vestemean, 1941, p. 73; Mircea Păcurariu,
Un istoric uitat: Matei Voileanu, în „Mitropolia Ardealului” (Sibiu), XXIX (1984), nr.
3-4, p. 270-279; Idem, Dicţionarul teologilor români, Bucureşti, Editura Univers
Enciclopedic, 1996, p. 482 şi Cărturari sibieni de altădată (2002).
1
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„Eroul necunoscut” - un profil etnologic
Ioana-Ruxandra FRUNTELATĂ
Conf. univ. dr. – Facultatea de Litere, Universitatea
Bucureşti, str. E. Quinet, nr. 15, e-mail: ioanafruntelata@yahoo.com

Abstract: An Ethnological Profile of the ”Unknown Hero”
Several interpretations of the term „hero” are possible, depending on the context of
reference. Nevertheless, it is common place that heroism implies as its first trait violent
death embraced by the hero for the benefit of the community. Violent death is fertile
and connected to sacrifice in archaic mentality. As battles or wars are the most frequent
opportunity for a person to meet violent death, war culture should also be taken into
consideration for understanding the substance of heroism.
The two World Wars are the last modern wars associated to violent death, as
postmodern wars are allegedly ”zero dead” confrontations. The term ”unknown hero”
or ”unknown soldier” was coined to depict the anonymous dead in the modern wars,
who are usually common people remembered for their sacrifice to defend an idea (most
of the times the national idea). ”Unknown heroes” do not choose or are not chosen to
die, in fact, they fall in battle while trying to survive it. Their heroism consists in the
power to preserve their humanity under atrocious circumstances and is documented by
their front line diaries, correspondence and other written materials. Their attributed
heroic quality points more to a compensatory function for the loss of so many lives
than to a creative function for the society they belonged to. In Romanian rural
communities, war heroes are honoured on the Ascension Day (40 days after Easter)
together with all ancestors of the place, irrespective of the circumstances of their death.
An ethnological approach of the issue, aiming to identify and explain rationally the
rules that people abide by, although unaware of that, would regard ”unknown heroes”
as result of a process of acculturation between inherited oral culture and informal war
culture. I analyse as such a representative ethnological document, a front line diary
belonging to Ioan Dicu, a Romanian householder in a Transylvanian village. Dicu died
in a prisoner camp in Russia in 1945. His notebook was transmitted by his wife to
ethnologist Ilie Moise in the 1970s and Mr. Moise had it published in 2010.
Dicu’s discourse displays elements of his inherited rural agricultural background
interwoven with recurrent motifs in the mass culture of his time, School and Church
being the most important references alongside with his fondness for family and home.
The author of the diary is able to cope with the draining war journey toward the Eastern
front line by preserving his core values, which are love for home, faith and solidarity.
STUDII ŞI COMUNICĂRI DE ETNOLOGIE, Tomul XXVII/2013, p. 72-82

Cete şi asociaţii fecioreşti la maghiarii din Transilvania1
Ferenc POZSONY
Acad., Prof. univ. dr. – Universitatea „Babeş-Bolyai”
Cluj-Napoca, e-mail: pozsonyferenc@yahoo.com

Abstract: The young boys’ societies had played a specific role in the life of the
Transylvanian, Hungarian, Romanian and Saxon rural communities up to the middle of
the 20th century. In the present paper we present first of all their Hungarian versions. In
Protestant communities the boys were allowed to enter these societies mostly after
religious confirmation, and after some forms of initiation which were passed by from
generation to generation, and required physical strength and the capability to drink
alcohol. In most of the localities these societies were functioning under the severe
supervision of the church, their written rules were reflecting its system of values and
world concept. These institutions had an important role in the organization of
communal feasts, customs and of the agrarian rites, which determined the life and
wealth of the entire local community. But the forced collectivization of agriculture in
1962, the migration of the youth to the urban areas and their urban socialization led to
the disappearance of these institutions.
Keywords: The young boys’ societies, rural communities, customs, community.

Lumea satului tradiţional din Ardeal a investit feciorii cu roluri şi obligaţii
bine definite. Peste tot pe teritoriul unde se vorbeşte limba maghiară, feciorii au
devenit membri cu drepturi depline în cete sau asociaţii doar după ceremonii şi
probe specifice de iniţiere. Până la sfârşitul celui de-al doilea război mondial, în
satele maghiare feciorii s-au adunat mai ales în timpul sărbătorilor legate de
primăvară şi toamnă, când au preluat controlul asupra organizării ocaziilor de
distracţie şi a părţii mai spectaculoase a sărbătorilor calendaristice.2
Dintre cetele fecioreşti din Transilvania cea din Săcădate (judeţul Sibiu)
este o instituţie care funcţionează tot anul. O face sub coordonarea bisericii
luterane maghiare, iar activitatea tinerilor este supravegheată de către un bărbat
căsătorit, numit tata feciorilor, fiind şi el desemnat de către biserică. În această
Cercetările mele au fost inspirate de rezultatele profesorului Ilie Moise. Vezi Moise
1993, 1999.
2
Tárkány Szücs 1981.165-178., Szendrey Á.1937. şi 1952.
1
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Folclor din Mureş şi Târnave. Restituiri din arhive sibiene…
Dorel MARC
Dr., cercetător ştiinţific – Muzeul Judeţean Mureş, Secţia de Etnografie
şi Artă Populară, Tg. Mureş, e-mail: dorel_marcus@yahoo.com
Abstract: Folklore from Mureş and Târnave. Refunds from the archives of Sibiu…
This paper points out some concerns of folklore collections from the Ion Delu Fund of
the Archive of the Folklorists and Ethnographers Association of Sibiu, owned by the
Institute for Humanities Research Sibiu, fund containing handwritten notebooks that
record in detail the traditional customs celebrated during the winter holidays.
The gathering of materials was done in the winter 1939-1940 by pupils, most of them
from Transylvania - including some pupils from the regions of Mureş and Târnăveni,
who at that time were studying at the „Gheorghe Lazăr” High School of Sibiu. Besides
the folklore of the Romanians, the above-mentioned notebooks contain also references
to the customs of Hungarians and Saxons.
Even if they are picked by pupils, the collections on the winter customs are important
as they highlight the interest they manifested, being guided by their teachers, for the
folklore in the interwar period that was just ending and capture some contents that are
no longer meet today in the bands of carolers of children and youth in the area.
Keywords: folklore collections, Delu, Archive, notebook, winter customs.

Perioada interbelică în istoria folcloristicii româneşti rămâne una
importantă şi din perspectiva implicării profesorilor din învăţământul liceal în
antrenarea elevilor pentru realizarea restrânselor (ca întindere) dar uneori
importante (ca şi semnificaţii etnoculturale) culegeri de folclor.
Un astfel de dascăl devotat şi pasionat al folclorului literar a fost şi Ion
Delu (1904-1982) 1. Acesta a funcţionat ca profesor de muzică la Liceul
„Gheorghe Lazăr” din Sibiu şi tipăreşte un chestionar de culegere a folclorului
distribuindu-l în rândul elevilor din clasele superioare 2. Elevii săi în vacanţa de
iarnă 1939-1940 au realizat câteva culegeri care s-au păstrat în caiete manuscris
până astăzi. Aceste materiale, prin implicarea prof. univ. dr. Ilie Moise şi a
Vezi Ilie Moise, Folcloristica sibiană, Sibiu, 1999, p. 104-105.
Idem, Sibiu, repere etnologice, Forumul Democrat al Germanilor din România, Sibiu,
2004, p.75.

1
2
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Un text vechi, lecturi noi: Toader Diaconul
Narcisa ŞTIUCĂ
Conf. univ. dr. – Universitatea din Bucureşti,
e-mail: narcisa.stiuca@g.unibuc.ro

Zusammenfassung: Ein alter Text, neuer Lesestoff: ToaderDiaconul
Die Studie ist eine umfangreiche Analyse eines für die rumänische Volkskunde
ausschlaggebenden Textes – das 1885 unter dem Titel Toader Diaconul in dem
Sammelband rumänischer Volkslieder „Poezii populare române” (bearb. von Dem.
Teodorescu) herausgegebene Weihnachtlied (colind). Das Gedicht Toader Diaconul
wurde dem Typus der volkstümlichen Weihnachtslieder zugeordnet, die einen
„Gründungscharakter haben undeinen moralisierenden Gehalt“ aufweisen. Es handelt
sich um einen Text, der sowohl durch seinen kryptischen, initiatischen Gehalt von
Interesse ist, handelt es sich dabei doch um eine heroische Gründungshandlung, als
auch durch den Zusammenhang, unter dem dieser Text immer wieder genutzt wird (zu
Weihnachten, in den Häusern, in denen Männer leben, die diesen Namen tragen oder in
den Familien von Geistlichen).
Schlagwörter: Diaconul, Text, rumänische Volkskunde, Weihnachten.

Colecţia elaborată de G. Dem. Teodorescu în 1885 „Poezii populare
române” conţine, printre foarte multe texte de referinţă pentru folcloristica
românească, şi unul intitulat Toader Diaconul 1, înregistrat cu un an în urmă de
la vestitul său informator, Petrea Creţu Şolcanu, lăutarul cel mare al Brăilei.
Textul este deosebit de amplu (385 de versuri), are o configuraţie autentic
epică, spre deosebire de celelalte cuprinse în antologie, şi evidenţiază mai
curând un pretext epic al urării.
Iată, pe scurt, conţinutul acestei variante unice de colind: Toader
diaconul hotărăşte ca, împreună cu soaţa sa, „diaconeasa, mult evlavioasa” să
se retragă departe de lume la anii bătrâneţii. Nu este vorba doar de o recluziune
monahală, ci, mai curând, de o autoexilare într-un spaţiu ce poartă toate mărcile
1 G. Dem. Teodorescu – Poezii populare române (Ediţie critică, note, glosar,
bibliografie şi indice de George Antofi. Prefaţă de Ov. Papadima), Bucureşti, Editura
Minerva, 1982, 43 squ.
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Literatura folclorică în Transilvania secolului al XIX-lea
Gabriela PANŢEL
Dr., Cercetător ştiinţific III – Institutul de Cercetări
Socio-Umane Sibiu, e-mail: gabipanc@yahoo.com

Abstract: Folk Literature in 19th-century Transylvania
The cultural program of the Astra Association, which included the promoting of the
folk heritage, was carried out by means of the reviews being published, either in the
form of printed collections of folk literature or lectures delivered on various occasions
on that particular topic. Such approaches stimulated and enhanced the idea of the
cultural unity of the Romanian people that was faced in the second half of the
nineteenth century with most severe historic challenges. Cultural tradition and national
identity were focused upon by the Romanian intellectuals of that time, most of the them
members of the Astra Association, who stressed the opportunity of folk literature and
ethnographic researches. As a result, various critical studies and collections of
Romanian folk literature, traditions, and customs were published and are now
thoroughly examined in this article.
Keywords: ethnologic research, folk literature, Transylvanian reviews, Romanian menof-letters.

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, mişcarea bibliografică din ţara
noastră începe să ia amploare, revista Transilvania, fiind preocupată, la rubrica
„Bibliografia”, încă din primele numere, de mediatizarea literaturii populare, a
culegerilor de folclor, dar şi a creaţiilor originale. Redactorii au manifestat
interes faţă de manifestările care aveau în centru folclorul literar, fie că era
vorba de culegeri scrise, fie de dizertaţii pe teme folclorice, astfel că revista a
promovat şi stimulat, în limitele impuse unei publicaţii de largă respiraţie
culturală şi nu de profil, creaţia populară transilvăneană.
În domeniul preocupărilor pentru patrimoniul popular în secolul al XIXlea, un merit deosebit l-a avut George Bariţiu, care a întreţinut o activitate
susţinută în valorificarea folclorului. Acesta a subliniat în orice împrejurare şi,
mai ales, în publicaţii, importanţa literaturii populare, fără de care un popor nu
poate fi cunoscut: „Oameni înţelepţi şi practici s-au convins de mult, că dacă
voieşti să cunoşti bine pe un popor, trebuie să descinzi în mijlocul lui, ca să
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Un reprezentant al iluminismului popular: Ion Pop Reteganul
Rodica RALIADE
Dr., Cercetător - IEF „Constantin Brăiloiu”,
Bucureşti, e-mail: r_c_raliade@yahoo.fr

Abstract: A Representative of Traditional Enlightenment: Ion Pop Reteganul
At the 160th anniversary of the birth of Ion Pop Reteganul, considered by Ion Muşlea
“the greatest and most representative Transylvanian folklorist”, the paper raises the
topic of the folklorist’s role in educating people while being a village primary school
teacher, collector and editor of folklore collection, founder of magazines and
newspapers in Romanian language, leader and role model for the villagers in creating
model orchards or building schools.
Keywords: Traditional Enlightenment, teacher, folklorist, founder of magazines.

Ion Pop Reteganul, considerat de Ion Muşlea „cel mai mare şi
reprezentativ folclorist al Ardealului”1, a fost în acelaşi timp un educator al
neamului său, un om care nu a precupeţit nici un efort în dorinţa de a ridica
nivelul de trai al conaţionalilor săi, prin lectură şi cunoaştere. Poezia şi
poveştile, auzite şi notate de la unul sau de la altul, vor deveni o lectură plăcută
şi de neuitat pentru contemporanii săi.
Născut în urmă cu 160 de ani, la 10 iunie, 1853, viitorul folclorist a fost
foarte legat de satul său natal, Reteagul, din judeţul Bistriţa-Năsăud, de pe
valea Someşului Mare. Nicolae Iorga prezenta Reteagul ca pe „un sat în care
acum aproape şase sute de ani au cârmuit dregătorii lui Petru Rareş, domn al
Moldovei, şi asupra căruia s-au întins drepturile cetăţii Ciceiului, pe care Ştefan
cel Mare a căpătat-o de la Mateiaş Corvinul, rege al Ungariei”2, ceea ce îl
determina pe marele istoric să explice de ce vechile tradiţii din Reteag ne
amintesc de unele din Moldova, în timp ce vechea biserică, cu hramul Sfântului
Nicolae, ne duce cu gândul la arta maramureşeană.
1

I. Muşlea, Ion Pop Reteganul, folclorist, în „Studii şi cercetări ştiinţifice”, seria III –
Ştiinţe sociale, an VI (1965), nr. 3-4, p.57.
2
N. Iorga, Oameni cari au fost. Ediţie, prefaţă şi note de Ion Roman, vol. I, Bucureşti,
E.P.L., 1967, p.88-91 (BPT).
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Cooperation, Education and Communication in Romanian Traditional
Culture. Claca and Şezătoarea as Voluntary Associations
Gheorghiţă GEANĂ
Dr. - “Fr. I. Rainer” Institute of Anthropology (Romanian Academy),
University of Bucharest, e-mail: gheorghita_geana2003@yahoo.com
Rezumat: Cooperare, educaţie şi comunicare în cultura românească tradiţională.
Claca şi şezătoarea ca asociaţii voluntare
Forme de viaţă socială tradiţională bine cunoscute în cercurile etnografice româneşti,
claca şi şezătoarea sunt reinterpretate în articolul de faţă prin prisma conceptului de
„asociaţie voluntară”, apărut în domeniul antropologiei sociale. „Asociaţia voluntară”
este o formă ad hoc de grupare a unor indivizi umani, în scopul efectuării unei
momentane activităţi comune. Claca şi şezătoarea se constituie ca astfel de întruniri ale
unor indivizi în grupuri informale, în scopul de a lucra laolaltă. Neavând nimic de-a
face cu vreun interes politic, ele nu pot fi considerate „facţiuni”. Caracteristici comune,
dar şi diferenţiale, sunt scoase în evidenţă, pentru a se înţelege mai bine funcţia lor de
educaţie şi comunicare în contextul comunităţii mici, de intercunoaştere, aşa cum se
înfăţişează a fi satul românesc. Valorile morale, armonia şi înţelegerea socială
promovate în cadrul acestor reuniuni, îl determină pe autor să sugereze că ele (dar în
primul rând şezătoarea) ar putea fi considerate drept paradigme ale relaţiilor
armonioase între oameni şi popoare în cadrul umanităţii. Iată, spre exemplu,
încheierea: „Într-o şezătoare, fiecare participant etalează ceea ce deţine mai bun şi mai
frumos în personalitatea proprie. S-ar putea oare extinde acest tip de relaţie la întreaga
umanitate? De ce nu? Personal, mi-ar plăcea să găsesc toate dovezile spre a putea
vedea într-adevăr în adunarea generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite un fel de
şezătoare supraextinsă!…”
Cuvinte cheie: antropologie, educaţie, cooperare, clacă, şezătoare.

Introduction: Tradition as Treasure and School
Such themes as cooperation, intercultural dialogue, rights to education
and information etc. are very stimulating for an anthropologist. Indeed, in so
far as the classical anthropology manifested a prevailing interest for the
primary forms of sociocultural life, cross-cultural data revealed that the
mentioned themes have always existed in the so-called “primitive” (more
adequately said “archaic”, or “traditional”) societies. It is a fallacy to think that
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Les musées ethnographiques en plein air de Roumanie :
la quintessence de la culture et civilisation de type traditionnel ∗
Andreea BUZAŞ
Drd., Referent – Institutul de Cercetări Socio-Umane
Sibiu, e-mail: buzasandreea@yahoo.com

Abstract: The ethnographical open-air museums from Romania and the quintessence
of rural world
This paper work brings into question the most important open-air museums from
Romania and tries to emphasize the value of their identity. The quick development of
museums has generated a veritable Romanian school of museography, recognized both
nationally and internationally. The source of this development is represented by the
speech of museum; that is how the museum manages to revaluate its available potential
and to get imposed in areas of interest from most various: scientific, educational,
cultural, touristic, ensuring the representation of as many ethnographical areas as
possible. Although the concept of ethnographical museum allows multiple approaches
and definitions, this essay highlights the role of the identity of museums and their way
of representing the traditional village, given the dynamics and the abandonment of
traditions.
Key words: museum, ethnography, culture, identity, tradition.
Rezumat: Muzeele etnografice în aer liber din România: chintesenţa culturii şi
civilizaţiei de tip tradiţional
Lucrarea aduce în discuţie cele mai importante muzee în aer liber din România şi
încearcă să sublinieze valoarea identitară a acestora. Dezvoltarea rapidă a muzeelor a
generat o veritabilă şcoală românească de muzeografie, recunoscută atât pe plan
naţional, cât şi internaţional. La baza acestei dezvoltări se află discursul muzeal, adică
modalitatea în care muzeul reuşeşte să-şi valorifice potenţialul de care dispune şi să se
∗

„Cercetări realizate în cadrul proiectului POSDRU/CPP107/DMI1.5/S/76851
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
« Recherches réalisées au cadre du projet POSDRU/CPP107/DMI1.5/S/76851 cofinancé du Fond Social Européen par le Programme Opérationnel du Secteur du
Développement des Ressources Humaines 2007-2013 »
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Mărturii despre Dâmbovnic – Mihai Pop, septembrie 1939 (I)
Ioan St. LAZĂR
Conf. univ. dr. – Universitatea „Spiru Haret”, Râmnicu Vâlcea

Abstract: The present study partly intended to emphasize, first, the importance of
sociological research initiated by the Romanian Social Institute, through Anton
Golopentia, in the Dambovnic "class" (Arges County) and, in the alternative, Professor
Mihai Pop's contribution as leader of the field team. It sheds light on the renewing
significance of this initiative, in which there is addressed an area of interference
between the habitat in the landscape of hills and plains, but also between the village
and town, a special area through the diversity of economical, social and local cultural
aspects opened to new horizons of becoming; therefore, the conception and
methodology added to the research experience of the rural life, is the one of research of
the processuality. In the paper, the innovative scientific spirit is remarkable and the
harmonious emulation of the researchers coordinated by Professor Mihai Pop, more so
in an unfavorable historical context preceding the outbreak of World War II, which
resulted in the discontinuation of the project. The end of this first part announces two
important documents signed by Mihai Pop that will be analyzed in a later context.
Key words: sociological research, Pop, rural life, historical context, Dâmbovnic.

Lunga confesiune a profesorului Mihai Pop provocată de întrebările
cercetătorului Zoltán Rostáş şi publicată de către acesta în volumul Sala
luminoasă. Primii monografişti ai Şcolii gustiene (Bucureşti: Paideia, 2003, p.
265-360), cu toate că se resimt unele clişee ale oralităţii (digresiuni,
incoerenţe), generate, poate şi de unele accese ale vârstei patriarhale (scurte
amnezii), dar mai ales de unele tabu-uri ale vremii (aşa ni se pare că trebuie să
tălmăcim punctele de suspensie presupuse de frecvenţa expresiei „nu ştiu ce”,
în aparenţă şi un tic verbal), pare că zădărniceşte orice încercare de a explicita
zig-zag-urile biografice ale locutorului printr-o coerenţă subterană, legată de
instinctul conservării sau de logica devenirii intelectuale. (Un exemplu poate fi
şi remarcabila lui publicistică social-politică şi culturală, desfăşurată sub
pseudonimul Petre Buga şi pusă recent în evidenţă de către acelaşi Zoltán
Rostáş, antolog şi editor al volumului Mihai Pop, Vreau şi eu să fiu revizuit!
Publicistica din anii 1937-1940, Bucureşti: Paideia, 2010). Deşi participant la
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Memoria locală a două sate săseşti din zona Rupea:
Viscri şi Mesendorf
Ligia FULGA
Dr., Director – Muzeul de Etnografie Braşov,
e-mail: fulgal@gmail.com

Abstract: The field research carried out by the Ethnographic Museum of Braşov in the
Saxon villages of Southeast Transylvania, during the period 1990 to 2005, besides
urgent measures for saving the specific heritage items, was focused particularly on
catching on the relation between memory and identity, aiming at capturing the
discourse about itself of the Transylvanian Saxons’ community; this syntagm – the
Transylvanian Saxons about themselves – meaning how they have related to their
history, and to their memory as well, how do they see themselves as against the others,
what are their identitarian borders as perceived by them and what does such a perimeter
contain, how do they convey it, in different degrees of subjectivity, to other people. It is
about restoring a memory in multiple voices, an inherently-subjective memory
belonging to some Transylvanian settlements; concretely, we make mention to the local
memory of two Saxon villages, namely Viscri and Mesendorf, located in the Rupea
region, which belongs to the hilly area of the Tarnava Plateau, opening a long series of
restorations of those more than 60 Saxon villages researched by the museum staff.
Key words: Saxon villages, Southeast Transylvania, memory, identity, research.

Cercetările de teren întreprinse de Muzeul de Etnografie Braşov în satele
săseşti din sud-estul Transilvaniei, în intervalul de timp 1990–2005, pe lângă
măsuri urgente de salvare a patrimoniului obiectual specific, au dorit să
surprindă în mod special relaţia dintre memorie si identitate, urmărind captarea
discursului despre sine a comunităţii saşilor transilvăneni; aceasta sintagma saşii despre ei înşişi - poate fi tradusă astfel: în ce mod s-au raportat la istoria
lor, dar şi la propria memorie, cum se văd ei în raport cu ceilalţi, care este
perimetrul lor identitar perceput de ei, ce conţine el şi cum îl redau, în grade
diferite de subiectivitate, altora.
Se poate vorbi de restituirea unei memorii pe mai multe voci, o memorie


Materialul face parte din volumul „Saşii despre ei înşişi”, 2008, Braşov.
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Confluenţe şi interferenţe culturale româno-germane în
Mărginimea Sibiului şi satele limitrofe
Amalia PAVELESCU
Conf. univ. dr. – Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu,
e-mail: amalia_pavelescu@hotmail.com
Abstract: Romanian – German Confluences and Interferences in Mărginimea Sibiului
and the Surrounding Villages.
The article presents Romanian and German confluences and interferences in
Mărginimea Sibiului, a well-known ethnographic region in Transylvania, Romania,
that it is representative for mixed population villages. The focus of the study is on the
ethnographic and lexical reciprocal influences, between Saxons and Romanians, but the
author also underlines the importance of other relevant factors, such as geographical,
historical, political, economic and psychological. Although the Romanians and Saxons
lived together for more than 8 centuries, there was not any assimilation of either of
these ethnic populations. Each one preserved its identity, but the impact of the other
ethnic population was evident, whenever there were economic, practical or aesthetic
interests, reasons and favourable conditions, visible or not.
Key words: Saxons, Romanians, influences, confluences, Saxon villages, Romanian
villages, households, churches, tables, cupboards, fur coats, shoes, Lucian Blaga, Otto
Stein.

Tematica confluenţelor şi interferenţelor culturale necesită o abordare
interdisciplinară, în care informaţiile şi perspectivele oferite de istorici,
etnografi, geografi, filologi şi filosofi sunt în aceeaşi măsură importante.
Articolul de faţă este fundamentat pe o astfel de abordare, accentul căzând
îndeosebi pe factorul etnografic şi lingvistic. Zona de interes a studiului de faţă
o constituie satele din Mărginimea Sibiului şi localităţile limitrofe acesteia.
Referirea la satele înconjurătoare este necesară întrucât Mărginimea Sibiului a
avut numeroase legături cu localităţile ce nu aparţin acestei zone1, influenţele
În 1723, după ce s-a făcut „Ocolniţa satelor”, Poiana s-a desprins de Dobîrca, Rodul,
de Apoldu de Sus (sate ce aparţin zonei etnografice Valea Secaşului) (C.f. Cărpinişan,
Petre, Monografia satului Gârbova, Raionul Sebeş, Regiunea Hunedoara, carte
litografiată f.a., p.105); „Mai multe cercetări de colectiv româneşti referitoare la zona
1
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...Pâinea noastră cea de toate zilele...
(grâul şi pâinea rituală la sârbii mureşeni)
Iavorca MARCOV IORGOVAN
Prof. lb. română, jud. Timiş, e-mail: iorgovan1405@yahoo.com

Код Срба из Поморишја (Румунија) жито и хлеб прате човека током целог
живота, а њихово присуство у најразноврснијим ритуалима, магијским обредима
и народним веровањима просто фасцинира.
Цео наш живот, заправо, и тече између два хлеба – слатке погаче за новорођенче
и погаче, исто слатке, за покој душе…а између њих: погача “поступовница”, која
се прекрје на детињој глави, када дете прохода, колач за кућни светац, велики
божићни колач, колачићи за коринђаше, “здравље”, “сунце”,”месец”, “волови у
јарам”, “гувно” (“авлија”), поскурице за задушнице, младина погача, колач за
кума, колач за скоро удату кћер, колачићи за парастос, погача за привеђе (даћу),...
Жито, то зрно на чијем је телу исклесан човечији лик (богочовека) – као носиоц
жртвене, магијске и апотропејске улоге.
У нашој етнологији, хлеб је један од најприсутнијих симбола.
Хлеб (колач, погача, зрно) центар свих знаменитих догађаја, хлеб се преплиће са
животом и уплиће у живот нашег Банаћанина.
Мало је прича тако фантастичних и свеобухватних као што је она о хлебу.Јер, то
није само прича о храни насушној, већ и прича о човеку кроз сво ово време.

La sârbii mureşeni din România, grâul şi pâinea sunt elemente care îl
urmăresc pe om tot cursul vieţii, iar prezenţa pâinii şi a grâului în credinţa
populară şi în cele mai diferite ritualuri fascinează de-a dreptul.
Întreaga noastră viaţă se scurge între două pâini: o pogace dulce pentru
nou născut şi o altă pogace, tot dulce, pentru sufletul mortului la priveghi... Iar
între acestea: pogacea – postupovniţa (care se rupe deasupra capului copilului),
colacul pentru sărbătoarea casei, colacul mare de Crăciun, colăceii pentru
colindători – „sănătatea”, „soarele”, „luna”, „boii în jug”, „curtea”, prescuri
pentru sâmbăta morţilor, pogacea miresei, colacul nănaşului, colacul pentru
fata măritată, colăceii pentru parastas, pogacea pentru priveghi...
Grâul-micul bob, pe trupul căruia e „sculptat” chipul omului, se foloseşte
ca un purtător al rolului magic, de jertfă şi apotropaic.
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„Paşti” şi „păşteni” în zona Albei 1.
Elemente etnologice şi catehetice de devoţiune pascală
Jan NICOLAE
Pr., lector – Universitatea „1 Decembrie 1918”
Alba Iulia, e-mail: nicolaejan@yahoo.com

Zusammenfassung: „Ostern” und „die Träger der Ostergabe” im Kreis Alba,
ethnologische und katechetische Elemente der österlichen Frömmigkeit
Im Mittelpunkt der vorliegenden Studie, die sich im Interferenzbereich der religiösen
Ethnologie mit der liturgischen Anthropologie befindet, steht der siebenbürgische
Brauch der Ostergabe, jenes rituellen Brotes und Weines, die als österliches
Messbrotim Volksmund „pasti“ genannt, gereicht werden. Der Verfasser bezieht sich
in diesem Zusammenhang auf die Angaben, die er der Priesterchronik (1872-1925) aus
Poklisa/Pâclişa entnommen hat (einem unweit von Karlsburg/Alba Iulia gelegenen
Dorf). Dabei werden unterschiedliche alte Sakramentshandlungen aufgezeigt, wie jene
der „Einlösung des Osterbrotes“ oder der über einen langen Zeitraum hinweg (18. Bis
20. Jh.) ausgeübte Brauch des Osterbrotessens.
Schlagwörter: Ostern, Kreis Alba, ethnologische Elemente, katechetische Elemente.

Deşi la origini, anafura nu este un substitut al Euharistiei ci doar o
binecuvântare şi un stimulent către aceasta, în practica îndelungată a
cuminecării foarte rare a credincioşilor, în toată perioada medievală şi
premodernă, ea a devenit cel mai la îndemână substitut. Acest adevăr practic
O primă abordare a acestei teme a fost publicată cu titlul Pâinea numită în popor
„Paşti”. Istoria catehetică a unui substitute euharistic a fost publicată în volumul
Avram Cristea, Jan Nicolae (ed.), Credinţa şi credinţele românilor, Edit. Reîntregirea,
Alba Iulia, 2011, pp. 182-225. O prezentare mai amplă a fost prezentată în cadrul
simpozionului organizat de Institutul Arhiva de Folclor al Academiei Române, Filiala
Cluj-Napoca, cu ocazia Zilelor Academice Clujene, 2012. Prezenta versiune este
dedicată omagierii etnologului sibian Ilie Moise cu ocazia împlinirii vârstei de 65 de
ani dorind să-l trecem în pomelnicul nostru pascal, în sfatul celor înţelepţi de la care se
învaţă esenţialul, în confreria nobilă a păştenilor din zona sa natală. Se cuvin mulţumiri
cordiale Ioanei Rustoiu fără de care cercetarea dedicată acestei teme ar fi fost mult mai
săracă.

1
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Aspecte ale tehnicii violonistice în practica populară
Mircea CÎMPEANU
Dr. – Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Cluj, e-mail: mircea_cimpeanu@yahoo.com

Abstract: Old writings of chroniclers, as well as the pictographic documents, tell us
about different musical instruments used in music throughout the history of the
Romanian people. A work made entirely of wood of different essences and densities,
meant to serve the music, the most subtle of all arts, the Italian 16th century violin
spread all over the world and became the favorite folk instrument everywhere. Starting
with the 18th century, the violin is met even here, in the hands of the most famous
artists. From then until now, in a continuous evolution, the violin grew roots due to its
multiple artistic possibilities, becoming part of the famous collection of traditional
Romanian instruments.
Key words: traditional Romanian instruments, violin, old writings, pictographic
documents.

Instrumente muzicale populare
Despre instrumentele muzicale folosite la practicarea muzicii în diferitele
epoci ale istoriei poporului român, aflăm relatări în vechile scrieri ale
cronicarilor, ca dealtfel şi în documentele pictografice ale vremurilor. Cronicile
amintesc despre diferitele instrumente muzicale folosite de instrumentiştii
populari într-o mare varietate, despre care vom afirma că în majoritatea lor, ele
sunt utilizate şi astăzi.
Din rândul instrumentelor folosite de-a lungul vremii, fac parte atât
vechile pseudoinstrumente cât şi instrumentele membranofone, aerofone şi
cordofone, folosite astăzi în lumea întreagă, unele cu specific tradiţional mai
îndepărtat iar altele, de provenienţă mai nouă, adoptate de muzicanţii şi lăutarii
vremurilor nu prea îndepărtate.
Instrumentiştii populari au adus destul de multe schimbări în construcţia
instrumentelor folosite sau în modul de execuţie deoarece în practica populară
se găsesc atât instrumente confecţionate manual de ţărani, cât şi fabricate;
construcţia acestora din urmă a fost modificată, în cele mai multe cazuri.
Nici un instrument nu a fost preluat cu atâta uşurinţă şi iubit atăt de
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Schimbare culturală şi semnificaţii sociale la populaţia
rurală din Maramureş 1
Ştefan DORONDEL
Dr. – Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” Bucureşti &
Institutul de Studii Sud-Est Europene Bucureşti,
e-mail: dorondel@yahoo.com

Abstract: Cultural Change and Social Meanings among the Rural Population of
Maramures
This paper analyzes a cultural change unfolding in an area usually perceived as very
traditional. The paper explores the way a rural community gives up a traditional
funerary ceremonial, linked to the celebration of the ancestors, for a new celebration
resembling a Catholic one. This change began in the early 1960 concomitant with
social and political changes such as collectivization. While the disappearing celebration
is a token of a more traditional society and of a social structure based on rich and poor
peasants, the new celebration is the expression of a modernizing society. The paper
points out the emphasis of the ritual changes from a community orientation to a more
familial one. The simplification of the ritual is a sign of the worker-peasant society’s
integration into modernity.
Key words: cultural change, rural community, traditional funerary ceremonial,
Luminaţiile, Maramureş.

Între comportamentele culturale cele mai greu de modificat se numără şi
cele legate de ritualurile funerare şi cultul morţilor. R. Huntington şi P. Metcalf
motivau această permanenţă la multe dintre culturile lumii prin faptul că dintre
Această cercetare de teren a fost susţinută financiar de către Research Support
Scheme/Open Society Institute Prague în cadrul proiectului Community structure and
Religious Feasts in two Villages of Romania (Grant nr. 1115/1998). Studiul a fost
publicat mai întâi în engleză, într-o formă usor schimbată în Etudes et Documents
Balkaniques et Mediteranneens vol. 23, pp. 35–46. Deoarece cercetare de teren a avut
loc acum mai bine de 13 ani mai multe schimbări drastice prin care a trecut România în
general şi Maramureşul în particular, aşa cum este aderarea la UE sau emigraţia
masivă, nu sunt discutate aici. Pentru a înţelege totuşi amploarea schimbărilor în anii
din urmă, mai ales ca urmare a migraţiei masive, vezi Anghel (2013).
1
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Formarea în antropologia culturală şi socială prin intermediul
terenului-practică 1
Sebastian ŞTEFĂNUCĂ
Prof. – Liceul „Constantin Cantacuzino”, Băicoi,
jud. Prahova, e-mail: seb_filozof@yahoo.com

Abstract: The thorough formation in social and cultural anthropology is nowadays
unconceivable without the researcher’s involvement in a long-time fieldwork into a
foreign culture. Having this belief, I went to the north of Greece for an eight and a half
months residence. I have preferred a monographic approach because I conceived the
fieldwork as a formative training. In this paper I will write about some challenges of
the fieldwork on the Greek territory and draw some conclusions.
Key words: fieldwork, formative fieldwork, personal financial support, native
language, long-time residence, monographic approach

Indiferent de orientările şi căutările de sine disciplinare, instanţiate
printr-unul sau altul dintre autori, un lucru este sigur în ceea ce priveşte
antropologia socială şi culturală: ea nu poate fi gândită ca disciplină ştiinţifică
de sine stătătoare în afara terenului de lungă durată. Inovaţiile privind
adevăratul obiect al disciplinei s-au tot perindat în istoria acesteia de un secol şi
jumătate. Însă inovaţia metodologică impusă în cadrul structuralismului şi
funcţionalismului britanic, prin nume precum Alfred Reginald RadcliffeBrown, Edward Evans-Pritchard, dar mai ales Bronislaw Kaspar Malinowski,
avea să rămână reperul identitar fundamental al cercetării de tip antropologic.
Pe această bază, sunt convins să afirm că o deplină formare în antropologia
socială şi culturală are drept condiţie necesară împlinirea unui teren de lungă
durată (pe lângă o bună însuşire de „cabinet” a paradigmelor, istoriei şi
tendinţelor actuale). Canonic, „lunga durată” înseamnă o vieţuire neîntreruptă
în mijlocul unei populaţii altere de cel puţin un an de zile. O siguranţă
epistemologică mai mare poate fi dobândită dacă durata se prelungeşte la doi
Conferinţă la cercul de sociologie şi antropologie „Totem”, ţinută în data de 19
septembrie 2012, la Facultatea de Sociologie-Psihologie a Universităţii Spiru Haret,
Bucureşti.
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Siguranţa socială în raport cu mediul. De la societatea bazată
pe tabu la societatea riscului
Cosmina-Maria BERINDEI
Dr. – Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu”,
Academia Română, Filiala Cluj, e-mail: cosminamariaberindei@yahoo.com

Abstract: Our paper aims to design a map of social security related to environment
from the society based on cultural taboo to our risk society. In the ancient society,
people’s security was directly linked to the religious systems, configured by the taboo
rules. With the progress of the science, the cause of the environmental events was
identified. In despite of these progresses, people’s life in world wasn’t safer. The same
science develops monsters: the nuclear, high technologies, chemical substances. In this
way, the insurance’s patterns proliferated, generating new and new risks and a
dissolution of security felling. As well, the new ecological risks are invisible and
global.
Key words: social security, environment, natural disaster, ecological risk, risk society

Cercetările realizate în ultimii ani în domeniul ştiinţelor sociale pun din
ce în ce mai mult accentul asupra investigării modului în care omul se
raportează la mediul său de viaţă. Interesul crescut faţă de abordarea socială a
acestor aspecte ale realităţii este o consecinţă directă a îngrijorării, din ce în ce
mai mari, atât în rândurile specialiştilor, cât şi în rândurile publicului larg cu
privire la consumul nesustenabil al resurselor de apă, de aer şi de sol cu care se
confruntă astăzi zone din ce în ce mai extinse de pe glob.
În lucrarea de faţă ne propunem o analiză a factorilor şi a situaţiilor care
au concurat la articularea sentimentul de securitate socială în raport cu mediul,
evidenţiind care au fost momentele ce au marcat schimbări esenţiale ale
acestuia, de la societăţile tradiţionale, bazate pe tabu, la societatea
contemporană, numită de sociologul german, Ulrich Beck, „societatea
riscului”.
În perspectiva abordării de faţă, se impune, încă de la început, observaţia
că relaţia dintre om şi mediu este una ambivalentă: pe de o parte, omul
acţionează asupra mediului, provocând continuu schimbări şi modelându-l în
conformitate cu nevoile sale; pe de altă parte, mediului este o entitate vie şi
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O nouă abordare în clasificarea aşezărilor rurale din
Dobrogea de Nord
Iuliana TITOV
Drd., Cercetător – Muzeul de Etnografie şi
Artă Populară Tulcea, e-mail: iulititov@yahoo.com

Abstract: New approach in the classification of rural settlements from Northern
Dobrogea
The ethnic structure of Northern Doubrojda is the result of historical circumstances
who permanently shaped the human landscape of this area by population movements,
spontaneous or state organized colonizations and the oscillations of population on both
sides of the Danube. In a rapidly social, political and economic changing, passing from
the private property to communist nationalization and after that to restitution,
concession, development of tourism sometimes forced (in few years approx. 70% of
the Tulcea County was declared a natural reservation of national importance), Dobrudja
area is in a continuous changing. Socio-political realities after 1989, installing of
democracy, opening of the borders, recognition of minorities and informational
explosion made possible the opening of ethnocultural information channels with the
maternal ethnos, reducing the resistance to the influence of foreign culture. Interaction
between tradition and innovation led to the loss or replacement of one parts of ancient
cultural traditions, reaffirming the traditional ethnic identities. There is a
reconfiguration of the relationship with the Other. On these considerations, an
important classification for this area, crossed and populated in short or longer periods
by different ethnic groups, is the one based on ethnic criteria.
Keywords: Northern Dobrudja, classification (typology), ethnic.

Structura etnică a Dobrogei de Nord este rezultantă a unor circumstanţe
istorice ce au modelat permanent peisajul uman al zonei prin mişcările de
populaţie, prin colonizările spontane sau organizate de stat şi pendulările de
populaţie de o parte şi de alta a Dunării.
Aflat în permanentă schimbare socială, politică şi economică, (trecând de
la proprietatea privată la etatizarea comunistă şi apoi la retrocedare,
concesionare, dezvoltarea uneori forţată a turismului după ce, doar în câţiva ani
aprox. 70% din suprafaţa judeţului Tulcea a fost declarată rezervaţie naturală
de interes naţional), arealul dobrogean este în continuă transformare. Realităţile
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Aspecte privind botanica populară românească
în sudul Transilvaniei
Constantin DRĂGULESCU
Prof. univ. dr. - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu,
e-mail: constantindragulescu@yahoo.com

Abstract: Aspects of Romanian folk botany in southern Transylvania
The paper presents, in summary, ethnobotanical study conducted in southern
Transylvania, in the last four centuries. Data were collected from 506 localities in the
counties of Sibiu (183 places), Alba (122), Brasov (113) and Hunedoara (88). There
were investigated Romanian knowledges about plant world from settlements of the
following folkloric areas: Bârsa Country, Bran Country, Făgăras Country, Hârtibaci
Valley, Târnave Country, Sibiu Surroundings, Secaşe Country, Sebeş Surroundings,
Mures Valley, Jiu Valley and Haţeg Country. The work was based on the bibliography
consulted and ethnobotanical investigations of the author on field during 1969-2013. In
more than 800 trips have been surveyed over 2,700 residents. Basic method was the
interview using ethnobotanical surveys designed by us. We collected ethnobotanical
data from 420 localities in Southern Transylvania. From the other 86 localities
information were reported by authors of local monographs, by botanists, physicians,
pharmacists, ethnographers, philologists, teachers, priests and students. Residents of
southern Transylvania know, according to our research, 1619 plant species, for which
have 5,460 popular names. This ethnobotanical monography includes over 700 pes and
will be published in 2013.
Keywords: Romanian ethnobotany, Southern Transylvania (Romania)

Lucrarea prezintă, în rezumat, studiul etnobotanic întreprins în
Transilvania meridională, în ultimele patru secole, de diverşi autori, botanişti,
etnografi, filologi, istorici (dintre care amintim pe T. Corbea, J. Benkö, J. Chr.
G. Baumgarten, Gh. Bariţiu, Fl. S. Marian, V. Păcală, Pauline Schullerus, Z.C.
Panţu, Gh. Bujorean, Al. Borza, V. Butură, V. Foamete, Gh. Pavelescu ş.a.) şi
mai recent de subsemnatul.
Datele au fost strânse din 506 localităţi din judeţele Sibiu, Braşov, Alba
şi Hunedoara, respectiv 183 localităţi din judeţul Sibiu, 122 din judeţul Alba,
113 din judeţul Braşov, şi 88 din judeţul Hunedoara.
Sunt prezentate cunoştinţele românilor referitoare la universul plantelor,
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Sisteme şi tehnici tradiţionale în agricultura, pomicultura şi
lucrul la pădure din satele brănene
Ioan PRAOVEANU
Prof. dr. – Universitatea „Transilvania” Braşov,
e-mail: ioan.prahoveanu@yahoo.com

Résumé: Ainsi que les métiers traditionnels, l'agriculture, la pomiculture et les travaux
forestiers dans le village de Bran connaissent les plus anciennes techniques, les outils et
les procédures d'obtention et de traitement. Dans l'agriculture système de boues
impliquant l'arrachage de rotation et la culture des terres pour la culture des plantes a
été appliqué et ont été utilisés à creuser, labourer et récolter des outils les plus
archaïques. Sur la pomiculture dans le document sont décrites et les techniques
archaïques de la transformation des fruits en alimentation. Dans le dernier chapitre,
consacré aux techniques et outils utilisés pour travailler sur la forêt traditionnelle avant
l'introduction de techniques modernes d'exploitation minière. Le document souligne
l'importance de pratiquer les techniques et les outils utilisés dans les métiers
traditionnels de protection de l'environnement et l'équilibre écologique.
Mots-clé: métiers traditionnels, l'agriculture, la pomiculture, les travaux forestiers.

În sistemul ocupaţional tradiţional din satele brănene accentul s-a pus pe
creşterea mixtă a animalelor, datorită abundenţei păşunilor şi fâneţelor, precum
şi a posibilităţilor de a văra cu animalele în munţii din apropiere, în timp ce
agricultura, de tip montan, adaptată reliefului, s-a limitat la acele culturi care
asigurau un minim necesar în gospodărie. În strânsă legătură cu cele două
ocupaţii principale, a fost practicat şi lucrul la pădure ca alternativă sezonieră la
agricultură şi păstoritul local-zonal.
1. Agricultura
Cercetările etnografice au demonstrat că agricultura, în special cultura
cerealelor, era mult mai dezvoltată în satele din Platforma Bran înainte de
jumătatea secolului XX decât după această dată, care marchează şi începutul
declinului întregului sistem economic rural. Cultivarea plantelor în satele zonei
Bran are străvechi tradiţii, confirmate şi de prezenţa uneltelor agricole în
colecţiile „Muzeului satului brănean”, ca şi de existenţa holdelor de cereale pe
culmi până la liziera pădurilor de sub munte, până la începutul celei de a doua
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O necesitate stringentă pentru România.
Programul naţional „Reabilitarea Habitatului Rural” (R.H.R.)
Ioan GODEA
Prof. univ. dr. – Universitatea din Oradea,
e-mail: ioangodea@yahoo.com

Abstract: An important necessity for Romania. The national program „Rehabilitation
of Rural Habitat”
The article proposes the development of a national policy regarding the rehabilitation
of the residential space in the romanian villages.
The program concerns the labour reconversion of workers who have lost their jobs,
solving the crisis in urban space and use of surplus residential property in rural areas,
finding resources against poverty, harnessing farmers’ knowledge.
Key words: rural habitat, romanian villages, rehabilitation, national program.

Realizarea Programului „R.H.R.” ar putea rezolva o bună parte din
problemele locative ale României.
Esenţa Programului „R.H.R”: Statul cumpără gospodării cu pământ cu
tot în mediul rural şi le dă în anumite condiţii celor ce au nevoie1.
Propun spre meditaţie şi eventuală dezbatere publică câteva idei care pot
forma o politică, câteva idei care pot forma o politică naţională concretă întrun anume domeniu – reabilitarea spaţiului locativ la sate.
Sat-oraş, câteva adevăruri:
- Sărăcia este cu mult mai mare, mai dureroasă şi mai evidentă la oraş
Fac aceste propuneri în calitatea mea de cercetător al satului românesc vreme de 30 de
ani:
- cunoscând problematica rurală a Canadei, ţară în care am trăit vreme de 8 ani;
- informându-mă despre problemele rurale în Franţa, unde am avut o bursă acordată de
Guvernul Franţei în 1978;
- observând realităţile rurale din peste 30 de ţări în care am călătorit;
- considerând ca pe o datorie morală , de onoare, obligaţia oricărui român în care Ţara a
investit bani, încredere şi speranţe, să returneze ceea ce ştie;
- după îndelungi reflecţii pe marginea lecturilor din cărţi şi ordonarea mintală a unor
informaţii atât de vaste cu care m-am confruntat în studiile şi cărţile mele.
1
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Olăritul în judeţul Arad.
Centre de ceramică, tehnici de lucru şi produse
Elena Rodica COLTA
Dr., Cercetător – Centrul Cultural Judeţean Arad,
e-mail: rodica.colta@gmail.com

Abstract: Pottery is one of the oldest crafts in Romania. Testimony to this are pottery
fragments and pottery burning kilns found by archaeologists. However, on this job, in
the modern sense, we can speak only from the eighteenth century, when potters began
to be taxed on their activity. In the past, seven pottery centers were active in Arad
County (Ineu, Bârsa, Nădlac, Lipova, Birchiş, Hălmăgel and Târnăviţa) spread in all
ethnographic areas. What has been particularly to these centers was less the kind of
products, as in all locations have been produced pots, jars, plates and so on, but
specially the material from which they were made and the particular type of decoration
(line with flowers, ornaments scratched or embossed). Taking into consideration the
organization of labor, in Arad county we can talk about urban pottery, small workshops
working with apprentices and journeymen, and peasant pottery, where potters work
individually, being helped by family members. Whatever the type of work
organization, working techniques and tools were everywhere almost the same, old and
archaic. Starting the 70s of last century, pottery centers in these regions ceased
operations one by one. The only one still active is the center of Târnăviţa, the last
potters trying to survive by adapting their products to the market demand.
Keywords: pottery, Arad county, ethnographic areas, working techniques, market
demand.

Olăritul este unul din meşteşugurile vechi, practicate, odinioară, în toate
zonele etnografice ale judeţului Arad1.
Începuturile acestuia coboară, în spaţiul românesc, spre perioada
străveche şi veche. Mărturie în acest sens, în părţile Aradului, stă atât ceramica,
aparţinând diferitelor culturi, cât şi cuptoarele de ars oale, descoperite de
arheologi în zonă. Amintim doar ceramica şi cuptorul de ars, scoase la iveală în
aşezarea dacilor liberi de la Arad – Ceala (sec. IV-V e.n.). Fragmentele
ceramice sunt, parte, făcute la roată, parte lucrate cu mâna dintr-o pastă
1

Ţara Hălmagiului, Bazinul Crişului Alb, Câmpia Aradului şi Valea Mureşului.
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Port popular. Vestimentaţie rurală în nodrul Dobrogei
Steluţa PÂRÂU
Dr., cercetător - Muzeul de Etnografie şi
Artă Populară Tulcea, e-mail: stelutaparau@yahoo.com

Zusammenfassung: Volkstracht. Ländliche Kleidung in der Norddobrudscha
In der vorliegenden Studie wendet sich die Autorin allgemeinenund partikulären
Aspektender Volkstracht zu, die in der Norddobrudscha und im Raum nördlich der
Donau getragen wurde/wird. Dabei stellt die Verfasserin fest, dass die Entwicklung der
Volkstracht in engem Zusammenhang mit dem sozialen, wirtschaftlichen Wandel und
implizite mit den Veränderungen der Mentalität der dörflichen Gemeinschaft in
Zusammenhang gebracht werden kann. Demzufolge werden zunächst all diese
Veränderungen erwähnt sowie die Eigenheiten der ländlichen Kleidung in den Jahren
nach 1918/1920 bis in die Fünfzigerjahre des 20. Jahrhunderts.
Schlagwörter: Volkstracht, Ländliche Kleidung, Norddobrudscha.

1. Argument
Menţionăm că în prezentul demers vom prezenta aspectele portului
tradiţional din nordul Dobrogei (din perspectivă generală) cât şi a portului
popular tradiţional din sectorul nord- dunărean (din perspectivă particulară).
Abordarea, din acest punct de vedere, nu este întâmplătoare. Reprezintă,
în fapt, fenomenul tipic pentru orice fapt de cultură populară, în sensul că o
manifestare/variantă locală se performează în contextul unei reprezentări
zonale, regionale, naţionale. Evoluţia portului popular, determinată de
transformările sociale şi economice şi, implicit, de mutaţiile în mentalitatea
comunităţii, constituie o secvenţă importantă a demersului care constituie,în
fapt, problematica unuia din cele mai importante domenii ale
etnografiei/etnologiei. Ca urmare vom menţiona transformările şi, evident,
caracteristicile vestimentaţiei rurale, aşa cum s-au manifestat în perioada de
după 1918 – 1920 şi până în jurul anilor 1950.
2. Încadrarea portului popular tradiţional din Dobrogea în contextul
civilizaţiei populare româneşti
Portul popular tradiţional din nordul Dobrogei, înţelegând prin acest
aspect vestimentaţia din mediul rural până la 1916-1920, se înscrie în tipologia
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Conservarea bisericilor de lemn de pe Valea Mureşului
(judeţul Hunedoara) 1
Cristina – Maria DĂNEASĂ
Drd. – Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu,
e-mail: cristinadcm@gmail.com
Pătrunse de mesaje din trecut, monumentele istorice ale generaţiilor
trecute rămân pentru prezent ca testamente vii ale tradiţiilor strămoşeşti.
Oameni devin tot mai conştienţi de unitatea valorilor umane, legate de
monumentele din trecut ca patrimoniu comun. Responsabilitatea comună
este de a le îngriji pentru generaţiile următoare 2.

Abstract: After studying of wooden churches from Hunedoara County, Mureş Valley,
we understand that it’s necessary to present the state of conservation of these
monuments. The problems encountered at researched churches are the effects of
different causes, including those with major impact: biological deterioration, human
intervention and humidity effects. After the analysis of state of conservation of these
monuments, we specified the interventions that need to be made at all buildings
components, emphasizing in particular emergency measures that can’t wait. To save
this monuments how are representative for wooden architecture of this area is
necessary to establish certain specialized committees and teams, of which goal is to
save integral monument, not only partially – how been until now at almost all the
churches studied.
Key words: conservation, restoration, humidity, bio-deterioration, human aspect,
emergency intervention.
Investeşte în oameni
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Axa prioritară nr. 1: „Educaţia şi
formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”. Domeniul major de intervenţie 1.5.: „Programe doctorale şi post-doctorale
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Die Junggesellen aus meinem Dorf Sorsum bei Hildesheim
Helga STEIN
Dr. phil., Hildesheim (Germania),
e-mail: drhelgastein@t-online.de
Rezumat: Ceata de juni din satul Sorsum de lângă Hildesheim, Saxonia Inferioară,
prezintă caracteristicile şi evoluţiile tipice confreriilor de tineret răspândite între
Hildesheim şi Peine. Din punct de vedere geografic, ceata din Sorsum este izolată de
aria de răspândire din partea estică a zonei Hildesheim. Urmând un regulament strict şi
fiind puternic implicaţi în viaţa socială a satului, ceata de feciori corespunde schemei
de bază, mai ales în ceea ce priveşte iniţierea şi derularea obiceiurilor de carnaval, de
Paşti şi Rusalii. La obiceiurile din cadrul carnavalului se deosebesc în detaliu, la o parte
din elementele vechi (ca de exemplu cumpărarea, respectiv vânzarea nevestelor sau
fetelor) şi câteva noi care se găsesc şi în carnavalul renan, precum primirea cheii
localităţii ca simbol al jurisdicţiei în timpul carnavalului, prin însemnarea cu cruce de
cenuşă (obiceiul religios catolic) şi salutul „Hellau” specific carnavalului din Köln. În
decursul timpului se observă o strânsă legătură cu tradiţia ţintaşilor. În secolul al XIXlea şi al XX-lea ceata de juni a fost punctul de pornire pentru fondarea, respectiv
reînvierea asociaţiei locale de ţintaşi. Referitor la numărul membrilor, ceata de juni din
Sorsum a suferit o accentuată fluctuaţie în funcţie de pierderile din război, reînfiinţarea
din anii ’50, scăderea interesului din deceniul 7-8 iar, în momentul de faţă,
înregistrează o creştere vădită. Înlesnirile recente ale regulamentului şi renunţarea la
secretul iniţierii a condus la creşterea numărului de membri ai cetei. În timp ce unele
cete s-au transformat în grupuri care includeau şi bărbaţi căsătoriţi, la Sorsum foştii
membri s-au organizat într-o confrerie a „bătrânilor”, de sine stătătoare, cu un
regulament similar şi în strânsă colaborare cu ceata tinerilor. Calităţile unora dintre
conducători au fost confirmate prin realegerea acestora ani la rând. Prestigiul acestora
s-a transferat, cu timpul, şi asupra confreriei pe care a condus-o. Element esenţial în
păstrarea tradiţiei, cetele s-au adaptat evoluţiei comunităţii săteşti, evitând conflictele
cu localnicii, într-atât încât au renunţat la anumite elemente tradiţionale precum
scoaterea portiţelor, scrierea cu var pe trotuare (strigarea peste sat). Pe de altă parte,
ceata de feciori şi-a asumat şi criticarea unor politici locale prin alcătuirea periodică a
unor care alegorice. Deşi nu îi sunt recunoscute meritele în totalitate, rolul şi
importanţa cetei de feciori din Sorsum nu trebuie subapreciat de vreme ce ea rămâne un
fidel partener al primăriei în rezolvarea promptă a problemelor importante legate de
bunul mers al comunităţii. Baza documentară a studiului este alcătuită din parcurgerea
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presei locale, observaţia directă, precum şi din interviuri realizate cu membrii celor
două cete ale satului.
Cuvinte cheie: ceată, juni, Sorsum, carnaval, obiceiuri, regulament.

Mein Dorf Sorsum liegt 5 km westlich von Hildesheim an der B 1,
Richtung Hameln.
Es ist ein altes Dorf und wird 1125 zum ersten Mal in den Urkunden
erwähnt. Es gehört zu den Hildesheimer Stiftsdörfern und das
Magdalenenkloster in Hildesheim hatte hier seinen Wirtschaftshof. Das
Ackerland kam mit der Säkularisation 1803 an die Hannoversche
Klosterkammer und ist seit her nur noch Pachtland. Der Boden ist sehr gut, so
dass man das zwischen zwei Höhenzügen gelegene Tal auch den „Güldenen
Winkel“ nennt.
Auf Grund der Zugehörigkeit zum Stift Hildesheim war die Bevölkerung
überwiegend katholisch. Seit dem 18. Jahrhundert stieg die Bevölkerungszahl
rasch an (1785 – 335 Ew.; 1895 – 731 Ew.) Nach dem Zweiten Weltkrieg
kamen viele Flüchtlinge aus Schlesien, Pommern, Ostpreußen und aus
Bessarabien und damit stieg auch der Anteil evangelischer Bewohner. Bei der
Eingemeindung nach Hildesheim 1974 zählte der Ort 2300 Einwohner1.
Die Neuankömmlinge haben sich gut integriert. Es gab viele Mischehen.
Die Bessarabiendeutsche Tanzgruppe gab es bis 2010. Einige der Alten können
noch ein paar Brocken Rumänisch und Russisch.
Gegenwärtig gibt es zwei Kirchengemeinden, die katholische mit Kirche
und die evangelische mit Gemeindehaus, ca 50:50%.
Im Dorf gab es zwei Kneipen: Die alte Gaststätte mit großem Saal und
Bühne. Geselliges Treffen für die Sportsfreunde gibt es auch noch in der
Klause am Sportplatz.
Ganz früher, vor ca. 30 Jahren gab es noch die etwas außerhalb im
Grünen gelegene „Sorsumer Mühle“, ein beliebter Anlaufpunkt für die
Sorsumer und Hildesheimer. Jetzt ist das Gebäude Privatbesitz. Alte Sorsumer
bekommen noch immer ganz verklärte Augen, wenn sie an die alte Gaststätte
und vor allem an den Heimweg denken.
Im Dorf gibt es noch einen Edeka-Laden, der aber in den nächsten
Jahren einem neuen Supermarkt außerhalb des Dorfes weichen soll.
Verschiedene Proteste, Unterschriftensammlungen, etc. möchten diesen
Mittelpunkt dörflichen Lebens erhalten. Fast jeder kommt mindestens einmal
am Tag dahin. Erwähnenswert ist auch die seit 100 Jahren hier bestehende
Bäckerei.
Gut informiert wird man auch im Wartezimmer der seit einem Jahr hier
1

Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Historisches Gemeindeverzeichnis für die
Bundesrepublik Deutschland. Namens – Grenz- und Schlüsselnummerveränderungen
bei Gemeinden, Kreisen und Regierungsbezirken vom 27.5.1970 bis 31.12.1982,
Stuttgart/Mainz, 1983, p. 204.

Beiträge deutscher Forscher im Jahrbuch
“Sudien und Mitteilungen der Ethnologie”
Horst KLUSCH
Prof., cercetător – Asociaţia folcloriştilor şi
etnografilor din judeţul Sibiu, e-mail: hklusch@yahoo.de
Rezumat: Contribuţii ale cercetătorilor germani în anuarul „Studii şi comunicări de
etnologie”
În 7 mai 1977, în cadrul unei festivităţi integrate Festivalului cultural-artistic
„Cibinium”, a luat fiinţă „Asociaţia Folcloriştilor şi Etnografilor din judeţul Sibiu”
(AFES) având drept scop încadrarea cercetării etnologice în viaţa socială specifică
Sibiului şi zonei. Această iniţiativă a fost o confirmare a emulaţiei existente în rândul
etnografilor şi folcloriştilor sibieni (de la Muzeul Brukenthal, Centrul de Ştiinţe Sociale
al Academiei Române, Universitatea Sibiu şi Centrul Judeţean al Creaţiei Populare), a
unor colecţionari şi publicişti ai vremii. Înfiinţarea „Asociaţiei…” trebuie percepută ca
un moment de vârf în evoluţia, de peste un secol, a interesului pentru cultura şi
civilizaţia tradiţională manifestat de cercetătorii români şi saşi din zona Sibiului. Cei 30
de membrii fondatori s-au organizat în 4 secţiuni (1: folclor literar şi obiceiuri
tradiţionale; 2: folclor muzical şi coregrafic; 3: etnografie românească; 4: folclor şi
etnografie săsească). În primii ani după înfiinţare, activitatea „Asociaţiei…” se
desfăşura în conformitate cu planul tematic stabilit de adunarea generală şi era axată,
îndeosebi, pe simpozioane zonale şi sesiuni de comunicări ştiinţifice. În 1978 au fost
publicate primele cercetări în buletinul ştiinţific al AFES – Studii şi comunicări (îngrijit
de Ilie Moise), devenit, după 1992, periodic al Academiei Române sub numele Studii şi
comunicări de etnologie. O privire retrospectivă – la 35 de ani de la apariţia primului
număr – conduce spre concluzia că primele materiale în limba germană apar încă din
volumul al II-lea când, practic, se inaugurează secţiunea „Din etnologia germanilor din
România”. Colaboratorii din primele 4 numere (Anca Goţia, Horst Klusch, Hanni
Markel, Karl Fisi, Hedwig Rusdea, Roswith Capesius, Raymonde Wiener) au continuat
să publice şi în seria nouă (din 1992 până în prezent), pe parcurs alăturându-li-se
cercetători precum Herbert Hoffmann, Monica Vlaicu, Misch Orend, Martin Botesch,
Sigrid Haldenwang, Gudrun Ittu, Helga Stein, Irmgard Sedler, Inge Sommer ş.a.
Plecarea unor cercetători în străinătate (îndeosebi după 1989) n-a avut o influenţă
capitală asupra evoluţiei periodicului Studii şi comunicări de etnologie, ba mai mult,
după 1990 a apărut o a treia generaţie de cercetători ai etnografiei şi folclorului săsesc
care a preluat ştafeta în condiţii mulţumitoare. Mă gândesc la Karla Roşca, Simona
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„Dem alten Geist, ein neues Kleid“
Gudrun-Liane ITTU
Dr., CS III – Institutul de Cercetări Socio-Umane
Sibiu, e-mail: gudrunittu@yahoo.de

Abstract: “A new gown for the old spirit”
The article refers to an ample debate which took place in 1926, in the most important
German newspaper from Transylvania, the Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt,
concerning the preservation of the authentic national costume by the Transylvanian
Saxons or its replacement by a cheaper and stylized variant called “neusächsisch”. The
latter was also destined to become the every day outfit of the Saxon women. The
debate was closed by the painter Mathilde Roth, born in Sibiu, who settled in Zürich in
1910. The artist expressed against the substitute, advocating the preservation of the
authentic costume.
Key words: German newspaper, Transylvania, national costume, Transylvanian
Saxons.
Rezumat: „O haină nouă pentru vechiul spirit”
Articolul se referă la o amplă dezbatere din 1926 din principalul ziar de limbă germană
din Transilvania, Siebenbürgisch-Deutschen Tageblatt, având ca temă păstrarea
portului patrician şi ţăranesc autentic sau înlocuirea acestora cu o variantă ieftină,
numită „neusächsisch” (neosăsească). După unii, „neusächsisch” venea să înlocuiască
şi hainele moderne, devenind costumul de zi de zi al săsoaicelor. Dezbaterea s-a
încheiat cu o scrisoare a pictoriţei Mathilde Roth, născută la Sibiu şi stabilită la Zürich
în 1910. Artista se opune variantei surogat, pledând însă pentru păstrarea portului
autentic.
Cuvinte cheie: ziar german, Transilvania, costum naţional, saşi.

Im Verlauf des Jahres 1926 wurde im Siebenbürgisch-Deutschen
Tageblatt 1 eine eifrige Debatte zum Thema Tracht und Trachtenpflege geführt2.
1

Wichtigste siebenbürgische deutschsprachige Tageszeitung, die zwischen 1874 und
1944 in Hermannstadt/Sibiu erschienen ist.
2
A. T., Die neue sächsische Tracht für Frauen und Mädchen in den Städten, in: SDT,
Nr. 15759, 9. Januar 1926, S. 8 (Frauenblatt, IV. Jg., Nr. 1); Minna Scheiner, Gedanken
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Zwischen Luthertum und Anabaptismus Selbstzeugnisse
österreichischer Transmigranten
des 18. Jahrhunderts in Siebenbürgen
Irmgard SEDLER
Dr., Director coordonator – Muzeul de Artă Kleihues din Kornwestheim,
Stuttgarter Str. 93, e-mail: irmgard.sedler@gmx.de
Rezumat: În centrul analizei de faţă se află imaginea de sine a criptoprotestanţilor
austrieci (protestanţi tăinuiţi) din secolul al XVIII-lea, aşa cum se prezenta ea înaintea
transmigrării acestui grup de populaţie în Transilvania. Mai apoi analiza urmăreşte
transformările instituite la ciocnirea landlerilor – cum va fi denumită această populaţie
în Transilvania – cu realităţile transilvănene, marcate la rândul lor de complicatele
maşinării ale administraţiei săseşti, de toleranţă şi intoleranţă deopotrivă. Materialul
insistă mai ales asupra experienţei individuale a celor proscrişi din cauza confesiunii
protestante, bazându-se pe surse cu caracter de experienţă individuală nemijlocită –
cum ar fi scrisori, texte de interogatoriu, scrieri memoriale, notiţe biografice, jurnale de
familie.
Cuvinte cheie: Imperiul Habsburgic, landleri, deportare, criptoprotestantism.

Anlässlich
einer
Glockenweihe
im
siebenbürgischen
Ort
Großpold/Apoldul de Sus bei Hermannstadt fand hier am 2. März 1924 die
Uraufführung eines „Volksstückes in drei Aufzügen“ statt, das sich des LutherZitates als Titel bediente „Das Wort sie sollen lassen stahn“. Das Stück hatte
der ehemalige Großpolder Pfarrer und Dechant des Unterwälder
Kirchenbezirkes Ernst Thullner (1862-1918) geschrieben, der darin die
„Einwanderung“ österreichischer Protestanten nach Siebenbürgen im 18.
Jahrhundert und ihr Einfügen in die dörfliche Gesellschaft des von
Siebenbürger Sachsen bewohnten Ortes Großpold thematisiert. Die
einleitenden Worte zur Aufführung, die das geistige und geistliche
Vermächtnis
der
kulturell
zur
sächsisch-landlerischen
Einheit
zusammengewachsenen Dorfgemeinschaft der Großpolder zelebrierte, sprach
Thullners Nachfolger im Amte, Pfarrer Otto Piringer (1874-1950). Piringer
war selbst ein Nachfahre dieser ehedem aus den Erblanden der Habsburger an
den östlichen Rand der Donaumonarchie deportierten Untergrund-Protestanten.
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Cursul de vară pentru etnografie germană de la Sibiu (1926)
Vasile CIOBANU
Dr., CS I – Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu,
e-mail: vasileciobanu47@yahoo.com

Zusammenfassung: Der Hermannstädter Ferienhochschulkurs für deutsche Volkskunde
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden Ferienhochschulkurse in Westeuropa gehalten.
Der Hermannstädter Verein „Moderne Bücherei” war 1914 durch den Kriegsbeginn
verhindert worden, eine derartige geplante Veranstaltung zu organisieren. 1920-1921
veranstaltete oben genannter Verein dann in Hermannstadt die ersten Kurse, an denen
Professoren der Universität Czernowitz, Professoren von Universitäten aus
Deutschland und deutsche Persönlichkeiten aus Rumänien teilgenommen haben. Die
Kursanten waren Studenten, Lehrer, Pfarrer, Beamte, jedoch auch Intellektuelle aus
allen deutschen Siedlungsgebieten Rumäniens (Siebenbürgen, Banat, Sathmar, Banater
Bergland, Bessarabien, Buchenland, Dobrudscha, Altreich). Der Verband der
Deutschen in Rumänien gründete 1922 das Kulturamt der Deutschen in Rumänien, das
sich mit der kulturellen Angleichung aller Deutschen beschäftigte, aber auch mit dem
Schutz ihrer Kulturgüter und der Aufrechterhaltung der geistigen Verbindung zum
Mutterland. Das Kulturamt hatte den Sitz in Hermannstadt, wurde von Professor
Richard Csaki geleitet und übernahm auch die Organisierung der
Ferienhochschulkurse. Jedes Jahr gab es ein anderes Hauptthema dieser
Veranstaltungen. 1926 war die deutsche Volkskunde das Thema des Hochschulkurses.
Dieses war bereits ein Jahr zuvor festgelegt worden, und damals wurde auch mit der
Vorbereitung und den Einladungen berühmter Universitärprofessoren aus Deutschland
begonnen (Oswald Spengler aus München, Otto Lauffer aus Hamburg, Eugen Fehrle
und Friedrich Panzer aus Heidelberg, Friedrich Lipsius aus Leipzig, u.a.). Nicht alle
Geladenen, konnten nach Hermannstadt reisen. Die siebenbürgische und schwäbische
Presse machte für den Kurs Propaganda. R. Csaki suchte auch Sponsoren für die
Veranstaltung des Kurses, für die Unterkunft und Verpflegung der Dozenten sowie für
den Transport der Banater und Sathmarer Schwaben, der Deutschen aus Bessarabien
und der Bukowina. Die Dozenten erhielten für ihre Vorlesungen kein Honorar, die
Kursanten mussten jedoch Teilnahmegebühren bezahlen. In der Zeitspanne vom 1.-11.
September 1926 haben 12 Professoren aus Deutschland, Luxemburg (Rudolf Palgen),
Ungarn (Richard Huß) und Rumänien (Adolf Schullerus, Viktor Roth, Ludwig Klaster)
ethnographische Themen von besonderem Interesse vorgestellt: moderne Auffassung
der Volkskunde, deutsche Volkskunst, religiöse Volkskunde, luxemburgische Kultur,
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