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Șase decenii de cercetare etnologică
instituționalizată la Sibiu
Ilie MOISE
CS I – Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu
e-mail: secretariat@icsusib.ro

Abstract: Six decades of institutionalized ethnological research in Sibiu
Our study aims to investigate the role of the Institute of Socio-Human Research Sibiu
in the safeguarding of traditional culture and civilization in Romania.
After six decades of existence, the ethnology compartment of the Institute… has a
positive balance: 25 published books, an archive of folklore, a specialized periodical
publication, several research projects on traditional culture in southern Transylvania.
Keywords: Sibiu, Institute, ethnology, research, safeguard.

Lucrarea noastră Șase decenii de cercetare etnologică instituționalizată
la Sibiu și-a propus să urmărească rolul pe care orașul de pe Cibin l-a avut în
ultimii 60 de ani în investigarea și valorificarea culturii și civilizației
tradiționale din România.
Perioada pe care intenționăm să o parcurgem (1956-2016) rămâne una
dintre cele mai frământate din istoria României, cu dureroase repercusiuni
asupra vieții materiale și spirituale a românilor.
În martie 1945, odată cu sfârșitul celui de-al doilea război mondial, este
instaurat – sub amenințarea armatelor rusești – primul guvern „democratic”
care aduce la conducerea țării „dictatura proletariatului” și astfel România va fi
eliminată, vreme de peste patru decenii, din rândul națiunilor civilizate
europene. În acest context, Universitatea Daciei Superioare, refugiată la Sibiu
după Diktatul de la Viena (1940), se reîntoarce la Cluj, activitatea științifică și
de cercetare din Sibiu diminuându-se vizibil.
Înființarea Secțiunii Sibiu a Filialei Cluj a Academiei R.P.R., în
primăvara lui 1956, a însemnat reluarea activității de cercetare în domeniul
științelor umaniste, întreruptă în primul deceniu de „democrație populară”.
Noua instituție era „răspunsul” forurilor de partid la „un memoriu purtând 25
de semnături ale unor intelectuali români și germani, între care Nicolae Lupu
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Etnologia europeană în jurul anului 1800.
Culegeri cu ajutorul corespondenților și al chestionarelor
Ion TALOȘ
Prof. univ. dr. – Universitatea din Köln, Germania,
e-mail: iontalos@gmail.com

Zusammenfassung: Die europäische Ethnologie um 1800. Fragebogenaktionen
Um 1800 richteten Regierungen und wissenschaftliche Gesellschaften ihren Blick auf
die Volkskultur (Bräuche, Aberglauben, Lieder, Sagen, Märchen usw.). Es entstand
eine neue Wissenschaft - die Ethnologie -, für deren Entwicklung die Korrespondenten
viel beigetragen haben, denn sie konnten auf Grund der vom Zentrum verschickten
Fragebögen, die notwendigen Informationen aufnehmen und sie den Wissenschaftlern
zur Verfügung stellen. Die Anfänge der europäischen Ethnologie stehen also unter dem
Zeichen des Sammelns mit Hilfe von Korrespondenten. Vorläufer dieser Methode
waren die in die Neue Welt gesandten spanischen Priester (z. B. Bernardino de
Sahagún im 16. Jh.), die Informationen aller Art über die eroberten Völker sammeln
sollten, und der schwedische König Gustavus Adolphus, der 1630 Antiquaren und
Historiker damit beauftragte, Märchen und Sagen sowie Kenntnisse der Volksmedizin
und der Wetterkunde der einfachen Menschen aufzunehmen. Auf ähnlicher Weise
verfuhren 1798 Napoleon und 1805-1810 Erzherzog Johann von Österreich, die „zum
Zwecke einer besseren Regierungstätigkeit”, ein Inventar aller Feld-, Industrie- und
Kunstarbeiten, und nicht zuletzt der Bräuche, Aberglauben sowie der Ruinen alter
Monumente haben wollten. Société des Observateurs de l’Homme (1799-1804),
Académie Celtique (1805) sowie das Grimmsche Projekt Aufsammlung der Volkspoesie
(1808, 1810) stellten Fragebögen zusammen, die die Verbesserung der Forschung von
Exploratoren im Übersee, bzw. das Kennenlernen der Vergangenheit der Kelten und
Deutschen durch die Gegenwart bezweckten.
Schlagwörter: europäische Ethnologie, Hilfe von Korrespondenten, Märchen, Sagen.

A trecut mai bine de o jumătate de veac de la publicarea singurei istorii a
folcloristicii europene1. Autorul ei, Giuseppe Cocchiara, singurul care și-a
asumat această sarcină titanică, a cercetat principalele izvoare ale preocupărilor
1

Giuseppe Cocchiara: Storia del folklore in Europa. Torino: Edizioni Scientifiche
Einaudi 1954.
STUDII ŞI COMUNICĂRI DE ETNOLOGIE, Tomul XXX/2016, p. 12-26

Candid M. Mușlea - fiu de econom rural,
dascăl și activist cultural sud-transilvan
Ana GRAMA
Cercetător – CNM Astra Sibiu,
e-mail: gramaana@gmail.com
„(...) complesant cu dignitate, sârguincios şi
ostenitoriu făr' de-a arăta şi cea mai mică bănuire1 că
osteneşte şi vesel cu cuviinţă, ca şi când n-ar osteni,
dar şi-ar 'petrece'. Astfeliu e românul când el iubeşte
patria, neamu' şi îngerul său fărşi2 el cântecul la
Concert3, acompaniat pe pian de copila mea4 şi de
acele cuvinte, ca el e atare Român, mi-oi aduce
pururea aminte, cât voi trăi.” – 1889, Iraclie
Porumbescu (Frătăuțul Nou, Bucovina habsburgică)

Abstract: Candid Mușlea – son of a rich peasant, teacher and cultural militant from
Southern Transylvania
Candid Mușlea is an important representative of the Transylvanian elite from the
second half of the 19th century and the early 20th century. The study is based on
archival documents and reconstructs the road that Candid Mușlea traveled from the
traditional class of peasants from Rodbav (Făgăraș) until to teacher status in Brașov
and assistant of Andrei Șaguna – Metropolitan of Transylvania.
Keybord: Mușlea, Rodbav, Transylvania, history, life story.

Satul în care s-a născut Candid M. Muşlea, fiul lui Moise și al Ioanei
Mușlea, este Rodbav-Făgăraş, un sat oarecare prin mărime/număr al
sufletelor/al importanţei, de la o periferie a Eparhiei și a Imperiului habsburgic,
1

Supărare.
În Prefaţă, mai totdeauna forma fârşi în loc de sfârşi.
3
Este vorba despre concertul de la încheierea cursului frătăuţean. Rugăciunea
Românului. Vezi mai jos „Revista politică”, p. 7.
4
„d-ra M. Porumbescu”, sora compozitorului Ciprian, viitoarea doamnă Maria Rațiu
Porumbescu, a cântat și solo. Ibidem.
2
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Nicolae Constantinescu – lecții de etnologie pentru profesori
Ioana-Ruxandra FRUNTELATĂ
Conf. univ. dr. – Universitatea din București
e-mail: ioanafruntelata@yahoo.com

Abstract: Nicolae Constantinescu – Teaching Ethnology Professors
As one of the most prominent scholars in Romanian Ethnology and a distinguished
University professor for over 45 years, Nicolae Constantinescu is regarded as a mentor
by many ethnologists who have started their careers after 1990. Some of his disciples
have become Ethnology professors in their turn and they relate more or less explicitly
to Nicolae Constantinescu as a model. A disciple myself, I review in this paper some of
the most important Ethnology ”lessons” that professor Constantinescu has been
transmitting to us. First of all, one cannot be an Ethnology professor unless one is an
accomplished ethnologist himself (herself). That is why it is very important to acquire
the professional culture (i.e. the history of the discipline at national and international
levels and also the specific terminology with all the nuances and updates) and also to
be trained as a field ethnologist in order to complete one's formation.
At the same time, an Ethnology professor should know how to address an audience
who is most of the times completely innocent as regards inherited ”peasant” culture,
which is a basic topic of Romanian ethnology. A good professor knows how to criticize
his/ her students in order for them to feel encouraged to pursue their own researches.
Nicolae Constantinescu is well known for supporting young ethnologists by reviewing
their works in a constructively critical manner. At the same time, together with his
colleagues at the Faculty of Letters, University of Bucharest, he has set up several
programmes of studying Ethnology at academic level, pleading for the necessity of
learning about one's heritage as part of knowing one's own culture in a constantly
changing world.
Keywords: ethnology, professor, University of Bucharest, ”peasant” culture.

Prima lecție, aparent cea mai simplă, dar dovedindu-se, până la urmă, o
adevărată piatră de încercare pentru aceia care aspiră să pătrundă în domeniu,
este aceea a profesionalizării: nu poți învăța pe nimeni etnologie dacă tu însuți
(însăți) nu ești etnolog. După cum aflăm de la profesorul universitar emerit
Nicolae Constantinescu – unul dintre savanții umaniști români ai mileniului
nostru pe care titlul didactic îl definește și-l împlinește într-o asemenea măsură,
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Biologi români, autori de lucrări cu caracter etnologic
Constantin DRĂGULESCU
Prof. univ. dr. – Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu,
e-mail: constantindragulescu@yahoo.ro

Abstract: Romanian biologists, also authors of ethnological studies
Although over a hundred works have been written on ethno-biological topics by dozens
of Romanian naturalists, only two are mentioned in the history of folklore study or in
ethnologist dictionaries: Zacharia C. Panțu (1866-1934), and Mihai Băcescu (19081999). We believe that others should be included in the list, such as Alexandru Borza
(1887-1971), organizer of the Cluj Botanical Gardens, an ethno-botanist, founder of the
Romanian school of ethno-botany, and promoter of environment protection in
Romania. He wrote almost 500 works, of which 29 on ethno-botanical subjects. Dr
Emilian Țopa (1900-1987) was another ethno-botanist and a reputed specialist in plant
ecology, and environment protection. His contributions were essential to a better
knowledge of folk phytonimy; to Romanian study of folk medicine; to traditional
floriculture and pomiculture; and to the methodology for the collection of folk botany
data. Dr George Bujorean (1893-1971), a professor of the Timișoara Agronomic
Institute and a well-known specialist in plant systematics and in geo-botany, a pioneer
of experimental ecology in our country, was interested in folk phyto-therapy as well. In
his book „Disease, cure, and cure plants in Romanian peasantry's lore”, he noted about
60 new medicinal plant species, 95 names of Romanian not-yet-registered plants, and
150 not-yet-known disease terms. Dr Adrian Năstase (b. 1944), graduated the School
of Natural and Agricultural Sciences of the Craiova Pedagogical Institute (1967) and
the School of Biology, Bucharest University (1967), and became a biology teacher at
the Bechet public school (1967-78), then was a chief museographer of the Natural
Science Department of the Oltenia Museum in Craiova (1979-1987) and its Director
(1991-1997). He has published or presented in various conferences over 20 works in
ethno-botany, most of them describing medicinal, food, household, ornamental, or even
magical plants. We are finally going to present his work as an ethno-botanist who
published over 60 works of folk botany in 1972-2015, of which 17 books.
Key words: romanian biologists, ethnologists, ethno-botanical studies.

Etnobotanica sau botanica populară analizează plantele cunoscute de o
populație sau popor, respectiv noțiunile și practicile referitoare la speciile și
grupările vegetale, relațiile comunităților umane cu fitocenozele, respectiv
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Gh. Pavelescu și I. R. Nicola ‒
Corespondențe, afinități și filiații etnoculturale
Amalia PAVELESCU
Conf. univ. dr. – Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
e-mail: amalia.pavelescu@ulbsibiu.ro

Abstract: Gh. Pavelescu and I. R. Nicola ‒ Correspondences, affinities and ethnocultural similarities
The article is inspired by a short letter that I. R. Nicola wrote to Gh. Pavelescu, in
1953. Having an almost similar childhood and educational background, the two
researchers have common research interests in the domain of folkloristic studies, the
first one in ethnomusicology, the last one in folklore and ethnography. The influence of
the family education specific to the Transylvanian rural area in the first part of the 20 th
century, the similarity of the primary and university education, as well as the cultural
context and the influence of the monographic school of Dimitrie Gusti lead to evident
cultural affinities.
Key words: Gh. Pavelescu, I. R. Nicola, Dimitrie Gusti, monographic school,
education in Transylvanian rural area.

În 2011, am citit în lucrarea Omenesc și știință. Pagini din subteranul
folcloristicii și muzicologiei românești (medalioane, precizări și dezvăluiri pe
marginea Arhivei „Ioan R. Nicola, de Marin Marian-Bălașa, despre existența
unui număr de 19 scrisori între Gh. Pavelescu și Ioan R. Nicola, scrisori cărora
li s-a pierdut urma după 1990, deși s-au făcut numeroase încercări de
recuperare a acestora1.
Încercări insistente a făcut și subsemnata, în arhivele diferitelor instituții
(Biblioteca Universitară din Cluj, Institutul de Folclor din Cluj, Academia de
Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj, Arhivele Statului din Cluj și Sibiu, Muzeul
1

Marin Marian-Bălașa, Omenesc și știință. Pagini din subteranul folcloristicii și
muzicologiei românești (medalioane, precizări și dezvăluiri pe marginea Arhivei „Ioan
R. Nicola”). Autorul menționează existența a 19 scrisori. În nota de subsol, autorul face
următoarea precizare: „pe parcursul a aproape 20 de ani de la studierea respectivei
Arhive, a devenit imposibil să mai pun mâna pe vreun document necopiat de mine
deja”, p. 423.
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Lisna la huțulii din Bucovina. Relectura unor materiale de teren
Maria BOZAN
Cercetător științific – CNM Astra Sibiu,
e-mail: maribo05@yahoo.com

Abstract: “Lisna” ('she on the forest') at the Bukovinian Hutsuls. Reareading some
fieldwork materials
In 1998, the Bukovina Folk Customs Museum, with the support of the Ministry of
Culture, organised a campaign of ethnographical field research in several villages with
Hutsul population in the Suceava department. A large inquiery was intended, in order
to furnish increased knowledge about some important cultural aspects of the Hutsul
villages, like settlement and occupations, customs and various traditions. The topic of
the legendary character “lisna” (meaning 'she on the forest'), a 'she-devil' of the forest
belonging to the group of demons, was merely an marginal exploratory research.
However, taking into account the real interesting nature of the issue, some of the results
obtained during the fieldwork were presented publicly and interpretated. The semantic
and symbolic aspects were especially exploited, as being able to delineate the
representation of this legendary figure. The objective of the present communication is
to describe some observations that emerged as a result of a recent reexamination of the
reports, conversations and narratives extracted on that occasion. The commentary
implies the use of some analytical categories specific to the folk narratives. Coming out
directly from the nature of the texts registered in the field, the interest is focussed on
the analytical category of memorate, in the sense that the folklore scholars (von Sydow,
Honko, Dégh etc.) gave to this word. The term is defined in direct conjunction with the
border categories and applied to a small number of conversations recorded in 1998.
Some examples are given, with special attention of analysis devoted to two aspects:
structure and formal characteristics, and functional analysis of the contents. Finally, the
paper suggests some of the prospects that such a reading can open for future research of
the subject regarded as a case analysis.
Keywords: Lisna, forest, Bukovina, fieldwork materials, Hutsul villages.

Introducere. Obiectul cercetării
În vara anului 1998, Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina, cu
sprijinul Ministerului Culturii, organiza o campanie de cercetare pe teren în mai
multe sate cu populație huțulă din județul Suceava. Era propusă o anchetă
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Configurarea unui sfânt imaginar în spațiul tradițional
românesc și sud-est european: Sântoaderul
Elena Rodica COLTA
Cercetător, dr. - Centrul Cultural Județean Arad
e-mail: rodica.colta@ gmail.com

Résumé : Ignoré aujourd’hui par des uns, oublié par des autres, le Saint Toader a été, à
l’origine, une présence quasi-générale sur le territoire de la Roumanie, mais aussi sur
les territoires voisins de l’espace balkanique. Stimulateur des énergies vitales, le
cavalier nocturne a engendré plusieurs hypothèses concernant son origine dans
l’imaginaire collectif de la part de certains mythologues et ethnologues renommés qui
ont essayé d’établir certaines filiations pour le Saint Toader (divinité archaïque,
centaure, déité nommée « Le chevalier thrace »). Par la progression du temps, le Saint
Toader connaît deux directions de configuration imaginaire qui vont s’entrecroiser dans
la mémoire collective, mais sans se superposer jamais parfaitement. En parallèle avec
son évolution rurale et sa transformation en être nocturne qui erre dans le village,
d’après un certain calendrier, le dieu thrace passe, par la christianisation, dans une
hypostase de saint militaire, en devenant le Grand Martyr Toader et étant associé au
Saint Gheorghe et Saint Dimitrie, dans la mentalité populaire. Cette « christianisation »
du dieu thrace est en relation directe avec la spiritualisation de la guerre. Inscrit, par la
suite, dans le calendrier orthodoxe le jour du 17 février, on le trouve représenté monté
sur son cheval dans l’iconographie, tout comme les autres saints militaires. L’autre
« saint » a dans le calendrier une entière semaine d’interdictions qui culmine avec le
samedi du saint Toader, c’est-à-dire le premier samedi du carême de Pâques, le jour où
on apporte du gâteau de blé à l’église. Sauf que ce blé cuit et adouci nous renvoie vers
Toader Tiron, auquel l’église attribue l’invention du gâteau de blé (confirmé par la
merveille accomplie par celui-ci après sa mort). Mais le but et la présence de Saint
Toader dans l’imaginaire populaire ne s’arrêtent pas ici. Les apparitions de ce saint
nocturne et de ses chevaux, rigoureusement inventoriées par la mémoire collective des
villages, sous forme d’expériences vécues, configurent une géographie mythique
régionale, sud-est européenne qui couvre toutes les provinces roumaines (Bucovina,
Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Banat, Arad) et, par extension, également, les
villages des roumains d’Hongrie, Serbia et Timoc, mais aussi les villages bulgares et
serbes où le Saint Toader devient Todorov ou Sveti Todor et les Saints Toader,
Todoroti. En liaison directe avec pouvoirs magiques du saint dans l’entier espace qu’il
domine, on identifie plusieurs types d’activités : compétitions de chevaux, le coupage
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Cântecul ritual funerar „Trei surori la flori”
Loredana-Maria ILIN-GROZOIU
Cs III - ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor” Craiova
e-mail: lorelayy2007@yahoo.com

Abstract: The discovery of the eternal youth secret, or the continuation of the
existence on another ontological level, have been permanent preoccupations of the man
and have constituted the motivation for which numerous beliefs and myths appeared,
which intended to shed light on the origin and the meaning of death, which was
nevertheless fascinating, and on what was beyond the existential threshold. Accepted as
a natural law, death has been seen as a long and mysterious voyage, towards another
world that can be only accomplished, firstly, after the carrying out of specific funerary
rites and rituals that allow the safe leaving of This-Side World, and the aggregation in
that of the ancestors. In the funerary song Three sisters gathering flowers that
accompanies the funerary rites, the entering into the land of the total silence and
motionlessness is presented as a wandering, a lingering while gathering flowers. One of
the most well-known motifs, from this ritual song, is the gathering of flowers, as an
action that takes place on the “realm of death” and the lingering of those who left for
“picking up”, in this place. By (re)discovering the significations of the symbols that are
found in the song Three sisters gathering flowers, we intended to bring back to life the
image of the cosmic sacredness, characteristic to the Romanian peasant.
Key words: three sisters; “the Great Passing”; gathering flowers; sleeping (wandering).

În folclorul românesc, nucleul narativ trei surori plecate să culeagă flori
se regăseşte dezvoltat în mai multe creaţii folclorice, cum ar fi, de pildă, în
baladă1, în cântecul ritual funebru şi, nu în ultimul rând, în colindele despre


Articol dedicat aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Academiei Române.
Articolul face parte din proiectul de cercetare Poezia funerară din Oltenia inclus în
programul de cercetare al Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. NicolăescuPlopşor”, Craiova: „Dezvoltarea economico-socială, politică şi culturală a Olteniei
istorice, condiţia integrării în comunitatea euroregiunilor”.
1
Variantele baladei celor trei fete surori plecate să culeagă flori, în tipologia alcătuită
de Al. I. Amzulescu, se întâlnesc în Ilfov, Teleorman, Ialomiţa, Dâmboviţa, Argeş, Olt,
Dolj, Sibiu, Gorj, Caraş Severin şi Timiş. Iată rezumatul acestei balade, întocmit de


STUDII ŞI COMUNICĂRI DE ETNOLOGIE, Tomul XXX/2016, p. 95-106

Transpuneri ficționale ale realităților magico-rituale:
un context antropologic
potrivit pentru apariția personajului Harry Potter
Camelia BURGHELE
Dr., cercetător – Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău,
e-mail: cameliaburghele@yahoo.com

Abstract: Fictional transposition of magical ritual realities: an anthropological
context appropriate to the emergence of the Harry Potter character
The remarkable diversity of shapes under which contemporary magic is presented
today is the main subject of anthropological researchers but also source to the political
and advertising approach or literary or cinematographic production.
The cultural products of the contemporary society react to market demand, which is
made of the individuals to whose appetite for magic, under various shapes and
formulas, keeps growing out of different reasons (finding a refuge or alternate world,
answer to existential questions - or quite the opposite, shockingly concrete ones - the
need for a certain acknowledgement, the temptation to manipulate destiny to favor
personal gain, to reach a heightened level of knowledge unknown to the masses, so
forth).
Keywords: appetite for magic, which, alternate world, magic, rituals.

Pentru a încerca o minimă contextualizare a ceea ce media a numit deja
„fenomenul Harry Potter”, am valorificat cu precădere trei surse bibliografice:
Prima dintre ele este o celebră și des uzitată privire asupra magiei și
vrăjitoriei moderne, expusă în anul 1988 de Claude Rivière (Réactivations et
réinterpretations de la magie, „Religiologiques”, nr. 18/1998).
Contextul pe care îl propune Rivière pentru abordarea fenomenului de
apetență cvasigenerală pentru ezoterism, înregistrat în lumea modernă, este cel
al unui eclectism interpretativ, menit să satisfacă nevoile unui public numeros,
format, spre deosebire de secolele anterioare, nu din țărani, nici din oameni cu
un nivel cultural scăzut, ci din orășeni, muncitori, intelectuali, mici
întreprinzători ai capitalismului, adică dintr-un public urban cu un anumit grad
de instruire. Pentru acest gen de public, fețele moderne ale vrăjitoriei sunt altele
decât cele ce au dat individualitate culturii tradiționale (cu precădere orale), dar
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Profil de rapsod: Ion Hanzu din Gura Râului.
Doine de cătănie
Rodica BRAD
Conf. univ. dr. – Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu,
e-mail: rodicabrad@gmail.com

Abstract: Ion Hanzu (1893-1971) was a peasant from Gura Râului and he fought in the
First World War in fronts from Poland, Galitia, Italy, Russia and Romania. Ion Hanzu
has gathered popular poetry from Gura Râului, he processed folkloric creations in
which he presented happenings he lived on various fronts he fought on. This article
aims at presenting folkloric poetry gathered by Hanzu and which materializes itself in
military grief songs, ballads, outlaws’ songs, ceremony songs, marriage songs, folkloric
love songs, patriotic songs, charming and work songs, specific mourning songs and
satirical songs. From all these types, we chose to present the military grief songs for the
interest they present through their authenticity, seniority and literary value.
Keywords: grief song, authenticity, soldier, mother, village, young girl, emperor.

Ion Hanzu (1893-1971) a fost țăran din Gura Râului și a luptat în primul
război mondial pe fronturile din Polonia, din Galiţia, din Italia, din Rusia și din
ţară. Ion Hanzu a cules poezie populară din Gura Râului, a prelucrat folclor și a
scris poezii în care a prezentat întâmplări trăite de el pe diferitele fronturi pe
care a luptat.
În lucrarea de față, vom prezenta poezia populară culeasă de Hanzu care
se materializează în doine de cătănie, balade, cântece de haiducie, cântece de
slujit, cântece de însurătoare, doine de dor și de dragoste, doine patriotice,
cântece „de fermecat” și de muncă, strigături și cântece satirice.
Din toate aceste genuri, alegem să prezentăm doinele de cătănie pentru
interesul pe care îl manifestă această specie prin autenticitate, vechime și
valoare literară. Doinele de cătănie sunt acele cântece pe care le cântau recruții
(răgutele) înainte de plecarea în cătănie sau chiar înainte de plecarea pe front,
dar și cântecele interpretate de tinerii satului aflați uneori la mii de kilometri de
locul de baștină și de familie, când luptau pentru țară.
Cu totul aparte ni se prezintă nouă astăzi textele acestor cântece în care
fiul de țăran din Gura Râului era poate pentru prima dată plecat de-acasă, rupt
STUDII ŞI COMUNICĂRI DE ETNOLOGIE, Tomul XXX/2016, p. 118-122

Supranumele colective tradiționale ale localităților
din Țara Oltului
Valerie DELEANU
Cercetător – CNM Astra Sibiu
e-mail: office@muzeulastra.ro

Abstract: The content of this paper is developing a field research from the 70s of XX
century. „Olt Country” localities are known by the traditional, historical, geographical
and administrative names. The tradition was preserved using nicknames showing the
inhabitants mentality, psychology, customs and occupations. Under certain conditions,
besides the official name of the village, these nicknames evolved into the traditional
village name.
Keywords: traditional name, nickname, mentality, village, Olt.

0.1. Zona etnografică Țara Oltului se află situată în centrul României, în
sudul Transilvaniei, reprezentând geografic depresiunea Făgărașului,
depresiunea de contact între Munții Făgărașului, la sud, și Podișul Hârtibaciului
la nord, parte a podișului mai vast al Târnavelor. Este o zonă cu tradiții agrare,
etnografice și istorice, iar spațial, se prezintă având ax longitudinal Oltul, plasat
asimetric mai aproape de podiș. Centrul zonei este orașul Făgăraș, mult timp
singurul oraș al zonei având împrejur 66 de localități rurale, inclusiv satele de
pe malul nordic al râului Olt, cunoscute popular sub numele de „sate de pe
Ardeal”, care au fost relaționate continuu cu localitățile din Țara Oltului, dar
păstrându-și caracteristicile de civilizație și cultură populară asemănătoare cu
subzona Hârtibaciului.
0.2. Localitățile rurale ale zonei poartă fiecare un nume prin care se
recunosc în exterior pe plan administrativ și geografic. Numele satelor au,
fiecare, istoria lor. Localitățile sunt destul de stabile, de-a lungul epocii
medievale, puține sunt cele dispărute (Plopi, Avrigel, Braniștea Urășii). O
caracteristică zonală a denumirii lor este utilizarea determinantelor de poziție
(„de sus”, „de jos”) sau folosind diminutive perechi cu satul „matcă” (Cârța –
Cârțișoara, Șercaia – Șercăița) sau numai în cazul Șincii, termenii de „vechi” și
„nou”, toate corespunzând unei anumite perioade a apariției lor.
0.3. Pe lângă denumirile oficiale, colectivitățile rurale folosesc, cu
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Vioara - concept, evoluție, perfecțiune
Liuța Adriana CÎMPEANU
Prof. – Școala de muzică „Augustin Bena” Cluj-Napoca,
e-mail: mircea_cimpeanu@yahoo.com

Abstract: The violin – concept, evolution, perfection
The following article analyses the birth and evolution of the violin from two
perspectives, namely, its use in performing classical music and that in performing folk
music. Because of this, the violin, considered to be the queen of all musical
instruments, came to be represented in two different situations. The first one is as a
soloist violin, important component of large orchestras performing classical music. The
second one is as a local cetera used in performing folk music by folk music bands and
traditional instrumentalist groups. So, there are two different situations given by the
versions of use: the classic world and the traditional, folk world, two parallel universes
which the violin serves as an instrument.
The role of the violin in the Romanian music has been increasing the past two
centuries, thanks to some talented local instrumentalists who used it in performing
repertoires of the folk Romanian music in a sensitive and refined manner, giving them
color and splendor, grandeur and immortality. Therefore, the following article is about
how an instrument of Italian origin managed to adapt so well to the needs of expression
of the Romanian music.
Keywords: violin, cetera, folk music bands, traditional instrumentalist groups.

„Toată forța mea a luat-o acest mic instrument din lemn” afirma
Paganini despre vioara care l-a făcut celebru, pe vremea când muzica devenea o
artă de interes public, în Europa modernă a anilor 1800. Se referea la
binecunoscutul instrument conceput și perfecționat în secolul al XVI-lea în
atelierele de lutierie italiene, care va ajunge să se răspândească cu repeziciune
în toată lumea și să cuprindă de-a lungul timpului, majoritatea domeniilor
muzicii.
În articolul ce urmează vom analiza fenomenul apariţiei şi evoluţiei
viorii din două perspective, şi anume, utilizarea ei atât la interpretarea muzicii
universale clasice cât și la a celei folclorice, populare. Datorită acestui fapt,
vioara – regina instrumentelor muzicale, a ajuns să fie reprezentată de două
imagini diferite, primul clișeu înfățișând-o ca și violină solistică, componentă
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Considerații asupra reprezentării folclorului
muzical-coregrafic din România
Mircea CÎMPEANU
Dr. – Academia de Muzică „Gh. Dima”
Cluj-Napoca, e-mail: mircea_cimpeanu@yahoo.com

Abstract: The Romanian communities inherited a lot of customs and traditions from
the previous generations. These customs are different from the old ones, because they
have changed and adapted in time, according to the ethnic specific of different groups
of population. Aside from the cultural differences between world’s nations, other
distinctions appear within each culture and therefore the folklore expresses itself on
different levels, according to people, places, customs and traditions.
After years of confusion, Romania tries to go back to its folk roots in its attempt to
restore the authentic artistic beauty. The only way to succeed in this is to keep the
folklore in a clean frame, where artistic forms, even if modern, should keep the essence
of artistic phenomenon, the traditional line of the customs and of the folk interests.
Keywords: customs, traditions, cultural differences, artistic forms.

Comunitățile din România au moștenit o mulțime de obiceiuri și tradiții
de la generațiile anterioare, întocmai ca și alte popoare europene. Modurile lor
de manifestare din prezent sunt însă diferite de cele istorice, întrucât de-a
lungul timpului practicile s-au transformat și adaptat mereu, în funcție de
specificul etnic al populațiilor locuitoare, ajungând la o mare diversificare de
forme și exprimări, recunoscute astăzi. Dacă există deosebiri culturale între
populațiile și națiunile lumii, în interiorul fiecărei culturi specifice mai are loc o
diferențiere și datorită acestui fapt, folclorul se prezintă pe diferite nivele, în
funcție de oameni și locuri, practici și obiceiuri. Adică, mai aproape de
rădăcinile sale îndepărtate – în mediul rural, și relativ finisat, prelucrat, rafinat
și stilizat – în mediul orășenesc. Cei doi poli se identifică mai mult ca oricând
în zilele noastre, fapt pentru care, cele două poziții vor fi abordate în paralel,
așadar, vom analiza în cele ce urmează câteva fenomene specifice folclorului
muzical coregrafic autentic, dar și prelucrat.
Actualele împrejurări social-economice determină ca România să fie
locuită în prezent, într-o proporție de 47%, de cetățeni ai localităților rurale,
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Motivul viței de vie și al strugurelui pe costumul popular din satul
sibian Boian. Aspecte ale comunicării vizuale şi simbolice
Maria BARNA
Dr., consultant artistic – CJCPCT „Cindrelul-Junii”
Sibiu, e-mail: mariaspatariu@gmail.com

Abstract: This paper is aiming to reveal the symbolic information behind the grape
motif adornment, to be found on the folk costume from Boian village (Sibiu County,
Romania). In the past, the ethnographic region of Târnavelor Valley was known as
Weinland / Wine County, due to its vineyards and well-renowned wines. The area`s
viticultural profile strongly influenced the civilization and culture, the vines and grapes
becoming a widely used symbol on the folk costume. In this context, the paper presents
several adornment patterns to be found on the traditional blouses from Boian and, by
means of the qualitative and interpretative analysis, it reveals the vine and grapes
signification from an aesthetic, crafts, social and religious perspective.
Key words: Weinland, Valea Târnavelor, folk costume, symbol.

Profilul viti-vinicol al Văii Târnavelor, ținut cunoscut odinioară drept
Țara Vinului / Weinland, a influențat masiv cultura și civilizația din zonă.
Amprenta viti-viniculturii este extrem de vizibilă și în satul Boian, situat în
Nordul județului Sibiu; cultura tradițională de aici prezervă un bogat
instrumentar viti-vinicol; elemente arhitecturale cu vița de vie și strugurele pe
frontoanele caselor; colinde, strigături și cântece în care sunt pomenite via,
strugurele și vinul; piese de meșteșug tradițional, de la covoare țesute la
chindeauă și piese de port popular. În acest context, strugurele și vița de vie
devin elemente decorative încărcate de semnificații și simboluri, iar iile și
poalele femeilor, cămășile și șerparele bărbaților sunt exemple sugestive în
acest sens. Lucrarea își propune, astfel, să descopere simbolistica ce a generat
utilizarea motivelor viței de vie și strugurelui pe portul tradițional din satul
Boian.
Introducere
Satul Boian este parte integrantă a comunei Bazna, situată în nord-estul
judeţului Sibiu. Din punct de vedere etnografic, spaţiul face parte din zona
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Troițe de lemn din Zarand, Podișul Luncanilor și Valea Jiului
Mircea LAC
Profesor de arte tradiționale, Școala populară
de arte Deva, e-mail: lac_mircea@yahoo.com

Abstract: In the olden times, the boundaries of the villages were marked by the
inhabitants with wooden crosses, which had their surface engraved with the mysterious
ancestral insignia that determined the good local order. The majority of these vanished
long ago, their wood „elting” in the great crucible of nature. The wooden crosses that
were left, like the one from the boundary of the Dupăpiatra village, were made out of
massive pieces of oak wood with archaic shapes that looked as if they had just risen
from the mythological Cosmic Tree, which was thought to be linking the two lands, the
land of the living and the land of the dead. Others, such as the one from Blăjeni,
astonishes through the multitude of decorative patterns composed of the geometrical
shapes of the triangle and of the richness of the solar rosettes, which seem to be a
deification to the celestial body of the day. Close to the commune of Vața de Jos, there
are the crosses of the heroes that have hidden within their construction and
ornamentation, beliefs that faded in the long run. As an example it can be given the
cross placed in the front of the church of Ciungani, which has multiple significations.
On the extremities of the cross there is a rosette deeply carved in the shape of a
„vortex”, which is a symbol of eternal movement. On top of the cross there is a nailed
bird whose meaning is connected with the system of folkloric beliefs regarding the
journey of the soul of the deceased to another plan of existence. The ancestral custom
of putting crosses on the outside walls of the church, in the loving memory of the ones
who died on remote lands, brought an element of reparation in the imbalance produced
by the demise of a person on foreign regions. Moreover, this would reinstate him in the
family and nation’s good order. This custom links the family’s history to its ancestors
and it is a part of that „paradoxical unity” of the people, as Mircea Eliade calls it. In the
villages on the Luncanilor Platform, the familly’s cementary is kept on the household’s
fields. The tombs with two or three crosses near the houses between the garden’s trees
marvel the viewer. According to the inhabitants, the dead in the garden completed the
unity and permanence of the household that are the beating heart of the house. The
ancestors were laid in their family and nation’s ground. This custom lets us catch sight
of the elements of the old cosmogony, which is part of a whole world of rituals, miths
and symbols. It reflected the dialectics of life and death, the primary undifferentiation
from where everything begins and where everything is going to return in order to
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Organizarea stânei în culoarul Rucăr-Bran*
Lucian DAVID
CS I – IEF „Constantin Brăiloiu” București,
e-mail: david_lucian@yahoo.com

Abstract: Starting with the XXth century, the fragmentation and modification of the
ethnographic pastoral landscape evolved at a high pace. The alert is that these
traditional cultural landscapes created and preserved along the centuries and
millenniums are disappearing and they rapidly transformed during the last years.
We cannot stop the evolution of human creativity, modern technology and economic
growth (profits, efficiency, globalization etc.), but we can issue certain rules
concerning the protection and preservation of both natural and cultural elements.
Keywords: pastoral landscape, traditional, modern technology, globalization.

Culoarul Rucăr-Bran este o veche vatră culturală, unde creșterea
animalelor este o îndeletnicire străveche ce se practică din generație în
generație. Referitor la păstorit, G. Vâlsan afirma: „Carpații românești păstrează
încă o viață păstorească de oieri neobișnuit de dezvoltată. Poate nici un lanț de
munți din Europa nu li se poate asemăna în această privință”1.
Stâna este o construcție durabilă situată în zona întinselor pajiști alpine,
folosite ani de-a rândul pentru văratul animalelor. Caracterul temporar al stânei
este influențat și de climă, care este funcțională numai în perioada de vară.
Turmele de oi și cirezile de vaci urcă la stână la sfârșitul lunii mai, uneori când
iarna este grea și la începutul lunii iunie. Văratul animalelor se încheie la
începutul lunii septembrie în perioada sărbătorii Sf. Maria Mare, conform
zicalei: La Sf. Maria Mare / Cobor oile la vale. Dacă vremea este bună, turmele
*

Materialele de teren au fost realizate în cadrul proiectului „Cultura română şi
modele culturale europene: cercetare, sincronizare, durabilitate”, cofinanţat de
Uniunea Europeană şi Guvernul României din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,
contractul de finanţare Nr. POSDRU/159/1.5/S/136077
1
George Vâlsan, Studii antropogeografice, etnografice şi geopolitice, Cluj-Napoca,
2001, p. 410.
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Restaurarea unei icoane împărăteşti – Maica Domnului cu Pruncul –
pictată de către zugravul Dimitrie Dimitriu
Cristina Maria DĂNEASĂ
Lector univ. dr. – Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
e-mail: cristinadcm@gmail.com

Abstract: The icon on wood is part of the four imperial icons painted by Dimitrie
Dimitriu zugravul (painter), possible for Saint Nicolae Church from Turnişor (Sibiu), in
1832. The pieces was in advanced state of degradation, the icon couldn’t be exposed.
Restoring whole group of imperial icons painted by this painter, important for South
Transylvania, will contribute to research in detail his activity and to complete the work
of this painter.
Keywords: Dimitrie Dimitriu, icon painted on wood, 1832, advanced degradation
state, conservation, restoration.

Icoana face parte din grupul icoanelor împărăteşti din cadrul unui
iconostas, pictate de către Dimitrie Dimitriu Zugravu (ce s-a semnat pe icoana
Sfântul Ierarh Nicolae).
Dimitrie Dimitriu Zugravu a fost un pictor iconar, muralist şi portretist,
activ în părţile sudice ale Transilvaniei, în cursul primei jumătăți a secolului al
XIX-lea. Originar din Bucureşti, se pare, că venind în Transilvania s-a stabilit
mai întâi la Sibiu, locuind chiar în oraș, ori, mai probabil, în Răşinariul
românesc din apropiere, unde mai poposiseră şi alţi zugravi de obârşie din Ţara
Românească1.
Pictorul a activat la Răşinari, la biserica Sânta Treime2, la Sibiu la
biserica din Groapă, apoi îl întâlnim în Munţii Apuseni. În Sibiu, la începutul
verii anului 1832, zugravul semnează cele patru icoane împărăteşti (în prezent
aflate în colecţia Arhiepiscopiei Ortodoxe din Sibiu), credem, pentru biserica
din satul Sebeşul de Sus3.
1

Ioan Ovidiu Abrudan, Dimitrie Dimitriu, the Painter from Wallachia, în „Brukenthal.
Acta Musei”, VII.2/2012, p. 333.
2
Idem, p. 338.
3
Idem, p. 336.
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Consiliul Dirigent și mărginenii Sibiului din Crimeea
- considerații istorico-etnologice Constantin ITTU
Prof. dr. – Universitatea Lucian Blaga, Sibiu
e-mail: constantinittu@yahoo.co.uk

Abstract: The purpose of this paper is to understand better the live and activity of the
Mărginimea Sibiului inhabitans, almost all shepherds, who, over the centuries, have
traveled from home to Crimea and back. The paper maps their ways, not only
geographically, but also from a historical and ethnological perspectives, which means
either a better understanding of the historical regions crossed by them, and an insight
view into their everyday life.
Keywords: Consiliul Dirigent, Mărginimea Sibiului, shepherds, Crimea, Romanians at
the Black Sea.

În toamna anului 1919, pe când oierii ardeleni din Crimeea se aflau în
curs de retragere cu turmele lor și cu tot avutul spre casă, în Transilvania,
Consiliul Dirigent de la Sibiu le adresează acestora rugămintea de a contribui
fiecare pentru ajutorarea măcar cu un procent din averea pe care o posedă la o
donație. Și românii nu s-au lăsat mult rugați: printr-o scrisoare înaintată
Consiliului Dirigent la data de 18 septembrie 1919 din orașul Sevastopol, un
număr de 92 de oieri înștiințează că depun 90.000 ruble aur ca ajutor la
solicitarea făcută. O treime din deponenți sunt tilișcani, iar depunerile lor ating
39.000 ruble, ceea ce reprezintă 43,1% din total1.
Dar până să ajungem la anul 1919 și la solicitarea acelui veritabil guvern
provizoriu al Transilvaniei care a fost Consiliul Dirigent2, să încercăm o
singură incursiune pe mai multe planuri. Însă, pentru început se cuvine să
menționăm faptul că dezvoltarea luată de economia pastorală a făcut ca
economii de oi – cum le place locuitorilor din Mărginimea Sibiului să fie
1

Ioan Păltineanu, Tilişca. Monografie, vol. I, Sibiu, Editura Etape, 2003, p. 281.
Titulatura completă a fost Consiliul Dirigent al Transilvaniei, Banatului și ținuturilor
românești din Ungaria, având ca arie cronologică perioada 2 decembrie 1918-4 aprilie
1920.
2
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Die Wahrung deutschen Brauchtums in Rumänien zur Zeit des
Kommunismus im Spiegel der deutschsprachigen
Periodika (1954-1989)
Gudrun-Liane ITTU
Cercetător dr. – Biblioteca Universității
„Lucian Blaga” Sibiu, e-mail: gudrunittu@yahoo.de

Rezumat: Păstrarea moştenirii culturale a germanilor din România în perioada
comunistă reflectată în periodicele de limbă germană (1954-1989)
Autorităţile comuniste au realizat dintru început că loialitatea şi simpatia minorităţilor
naţionale poate fi obţinută numai dacă li se permite acestora păstrarea unor mărci
definitorii ale etniei lor precum folosirea limbii materne, practicarea obiceiurilor şi
datinilor şi păstrarea unui mod de viaţă propriu. Plecând de la aceste constatări, au creat
cadrul instituţional pentru „păstrărarea moştenirii culturale”. Odată cu debutul în micul
dezgheţ politic (1954), li s-a permis germanilor reluarea unor manifestări ale artei,
culturii şi civilizaţiei populare, dar după înăbuşirea Revoluţiei maghiare, discuţiile
privind valorificarea moştenirii culturale au scăzut în intensitate. Au renăscut după
1965 cu o forţă fără precedent. Evoluţia societăţii acţionase în detrimentul artei, culturii
şi civilizaţiei populare, multe tradiţii fiind parţial abandonate, iar artefactele înlocuite
cu obiecte lucrate în serie. În aceste condiţii s-a trecut la revigorarea unor sărbători şi la
înfiinţarea a nenumărate formaţii artistice, iar cercetarea etnografică şi folclorică a fost
intensificată. Sfârşitul epocii Ceauşescu prin naţional-comunismul manifest a dus la o
reducere substanţială a manifestărilor sus amintite.
Cuvinte cheie: minoritatea germană din România, păstrarea moştenirii culturale, mărci
definitorii, publicaţii periodice.

Der Aufsatz untersucht die Art und Weise, in der das kulturelle Erbe der
deutschen Minderheit in Rumänien zur Zeit des Kommunismus bewahrt und
das Brauchtum gepflegt wurde, bzw. wie das Problem in den
deutschsprachigen Periodika der besagten Epoche dargestellt wurde, da die
Untersuchung sich hauptsächlich auf Beiträge, die in diesen veröffentlicht
wurden, stützt.
Im Einklang mit den Prinzipen des Marxismus-Leninismus hat die
Rumänische Arbeiterpartei (PMR), später Kommunistische Partei Rumäniens
(PCR), die formale Rechtsgleichheit aller Bürger Rumäniens vertreten und den
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Volkstheater in und aus Deutschweißkirch
Hanni MARKEL, Michael MARKEL
Cercetători - Nürnberg
e-mail: michael.markel@arcor.de

Rezumat: Teatrul popular săsesc la şi din Viscri conţine, într-o adendă, ediţia critică a
unui al treilea text transilvănean în limba germană despre Irod (Herodes), notat de către
Johann Markel (1899-1974) în 1912. Autorii studiului au recuperat, în 1966, date
valoroase şi inedite privind punerile în scenă ale piesei la începutul secolului al XX-lea.
O a doua parte a studiului trece în revistă replica contemporană la teatrul popular
tradițional prin performarea anuală, de carnaval, într-un local din Nürnberg, a unor
piese în dialect, parțial cântate, create şi interpretate de către un grup de bărbaţi, în jur
de 50 de ani, pentru publicul provenit din Viscri. Fenomenul se recomandă unor
viitoare studii privind condiţiile perpetuării unor forme tradiţionale în diaspora
emigraţiei.
Cuvinte cheie: text transilvănean, teatru popular, carnaval, Viscri, Nürnberg.

Theater als Schauerlebnis, aber auch als eigenes szenisches Agieren
gehört von alters her zu den kulturellen Grundbedürfnissen nicht nur
städtischer Oberschichten, sondern auch der ländlichen Bevölkerung und ist
Teil unterschiedlicher Bräuche geworden. Gleichwohl setzen sachliche
Einlassungen auf das Volkstheater der Siebenbürger Sachsen zwei
Einschränkungen voraus: Zum einen hat es ein sonderlich reiches Volkstheater
nicht gegeben. Mit Texten belegt sind eigentlich nur vier Spiele: Das
Königslied, das Herodes-Spiel oder Sternlied, ein Bonapart-Spiel und ein
Rösschen-Tanz.1 Zum anderen ist davon auszugehen, dass diese dramatischen
1

E. Antoni: Volksschauspiele aus Siebenbürgen. In: Forschungen zur Volks- und
Landeskunde, 17(1974), H. 1, S. 66–80; R. Wolfram: Drei Volksschauspiele aus
Siebenbürgen. In: Jahrbuch für ostdeutsche Volkskunde, Bd. 19(1976); St. Sienerth:
Frühformen dramatischer Gestaltung. Volksschauspiele. In: St. Sienerth: Geschichte
der siebenbürgisch-deutschen Literatur. Von den Anfängen bis zum Ausgang des
sechzehnten Jahrhunderts. Cluj-Napoca: Dacia Verlag 1984, S. 58–65; I. und W.
Sedler: Das „Spiel vom König und vom Tod“. In: Zeitschrift für Siebenbürgische
Landeskunde, 34(2011), H. 2, S. 137–166.
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Ligia Fulga … la aniversare
Dacă m-ar întreba cineva care dintre
calităţile Ligiei Fulga au propulsat-o în rândul
celor mai apreciaţi directori de muzee din spaţiul
carpatin, i-aş răspunde – fără ezitare – echilibrul
şi spiritul organizatoric, două elemente necesare
oricărui manager de succes.
Toţi paşii pe care i-a parcurs în cariera
ştiinţifică s-au bazat pe cele două calităţi atât de
evidente la colega noastră de la Braşov. Are
tactul şi echilibrul necesar coordonării unei
instituţii, dar şi ştiinţa de a lega şi apoi păstra
relaţii trainice cu oamenii.
Ligia Fulga a fost și rămâne unul dintre
cei mai eficienți specialiști din etnologia românească (a restaurat și deschis
muzee reprezentative pentru zonele Rupea și Săcele), cu merite incontestabile
privind relația aparte cu toate comunitățile sătești, pe care le aduce la muzeu ori
de câte ori este necesar. A devenit acest fapt „o metodă de lucru” interesantă și
eficientă, specifică muzeului brașovean, care poartă, însă, girul personalității
sale.
Muzeograful și directorul Ligia Fulga comunică excelent cu lumea
rurală, îi găsește locul în muzeu și reușește întotdeauna să o pună în valoare.
Tot între metodele eficiente pe care muzeografa din Brașov le practică de când
o știu, aș aminti atenția specială acordată fotografiei ca element auxiliar, dar
extrem de important în muzeologie.
Apoi… să nu uităm textele succinte, dar sugestive și reprezentative, care
însoțesc exponatele. Așadar, se poate afirma fără rezerve că directoarea
„Muzeului de etnografie Brașov” practică un discurs etnologic accesibil,
inteligent și creativ.
Am cunoscut-o în anii optzeci ai veacului trecut, în preajma debutului cu
volumul Contacte culturale în ceramica transilvăneană din sec. XVIII-XIX,
apărut la Sibiu, în 1985. Se regăsesc – în germene – în acest prim op, tipărit în
condiţii excelente de revista „Transilvania”, toate temele pe care cercetătoarea
le va aborda mai târziu: interferenţe culturale, etnologia regională, problema
identităţilor, meşteşugurile din sud-estul Ardealului.
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Studiul care avea s-o impună definitiv în lumea ştiinţifică rămâne, fără
tăgadă, Sticla transilvăneană în secolele XVII-XVIII. Soluţii tehnice, tendinţe
artistice publicat la Editura economică, Bucureşti, 2004. Prezentat iniţial ca
teză de doctorat, studiul urmăreşte, de fapt, evoluţia glăjăriei de la Porumbacu
de Sus, judeţul Sibiu – de la începuturi până la modernizarea din secolul al
XVIII-lea. Cartea oferă imaginea de ansamblu asupra unui meşteşug surprins în
devenire dar şi în context naţional şi european. Bine scris şi impecabil tipărit
studiul rămâne cea mai importantă contribuţie românească privind glăjăriile din
spaţiul carpatin.
Nu poţi despărţi numele Ligiei Fulga de momentul 1990 când „printr-un
efort demn de toată lauda”1 pune bazele primului muzeu etnografic din oraşul
de la poalele Tâmpei. Va organiza, de-acum, câteva expoziţii (de bază sau
itinerante) cu un puternic impact în rândul vizitatorilor şi a oamenilor de
specialitate. Din 2001 „Muzeul de etnografie Braşov” are propria revistă de
specialitate – etno.brasov.ro – care apare o dată la doi ani şi include, îndeosebi,
contribuţii ştiinţifice ale cercetătorilor şi muzeografilor din zonă.
În perioada 2006-2008, echipa de muzeografi şi cercetători, sub directa
sa coordonare, a finalizat reorganizarea Muzeului Etnografic „Gh. Cernea” din
Rupea, „un eveniment de excepţie pe plan ştiinţific, care şi-a primit răsplata din
partea profesioniştilor, prin acordarea premiului naţional român ICOM.”2 Anul
2008 rămâne unul de excepţie, de vreme ce tot atunci a apărut şi primul volum
din seria Saşii despre ei înşişi3 - o carte specială care valorifică cercetările de
urgenţă din satele săseşti depopulate.
Nu se pot uita nici sesiunile de comunicări ştiinţifice legate de
interferenţele româno-germane sau de recuperare a dimensiunii etnologice a
operei lui Dimitrie Gusti prilejuită de aniversarea a şapte decenii de la debutul
cercetărilor sociologice de la Drăguş-Făgăraş. Un adevărat regal ştiinţific în
care am putut depista, cu uşurinţă, metoda de cercetare specifică antropologiei
vizuale. O metodă aplicată şi în cazul Muzeului Civilizaţiei Urbane a
Braşovului deschis în 2010. Plasat în Piaţa Sfatului – cea mai cunoscută piaţetă
medievală din România, Muzeul Civilizaţiei Urbane a Braşovului rămâne,
deocamdată, unica instituţie de acest gen din arealul românesc, cu o accentuată
dimensiune antropologică.
Trebuie subliniat că proba calităţilor sale de organizator desăvârşit a dato însă, în 2005 când a reuşit să tempereze toate orgoliile şi să coaguleze forţele
etnologice din spaţiul românesc într-o „Asociaţie de Ştiinţe Etnologice”
(ASER) al cărei preşedinte este din 2007. Dacă va reuşi să conducă această
1

Ioan Godea, Etnologia română contemporană. Lexicon bibliografic ilustrat,
Bucureşti, 2003.
2
Ligia Fulga, Prefaţă la etno.brasov.ro, nr. 4-5/2010, p. 5.
3
Ligia Fulga (coord./Hg.), Saşii despre ei înşişi / Die Siebenbürger Sachsen über sicht
selbst, vol. I / Band I; Braşov, Editura „Transilvania Expres”, 2008.
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barcă a etnologiei româneşti printre valurile de orgolii şi nepăsare atât de
specifice naţiei noastre, Ligia Fulga poate spune, cu mândrie şi satisfacţie, că
urmele lăsate în cultura românească au produs, deopotrivă, valoare şi succes4.
Nu ştiu dacă am reuşit să conturez cu suficientă claritate acele elemente
care îi asigură vizibilitate și o individualizează pe Ligia Fulga în lumea
etnomuzeologiei românești! Intenția mea a fost aceea de a marca aniversarea a
65 de ani de la nașterea sa, în 10 noiembrie 1951, la Mesentea, în județul Alba.
La ceas aniversar, redacția revistei „Studii și comunicări de etnologie” îi
dorește colaboratoarei și prietenei noastre – Ligia Fulga – ani mulți în pace și
cu sănătate, să-și poată duce până la capăt toate gândurile și proiectele
științifice!
Ilie MOISE

4

Ilie Moise, Efigii sentimentale, Sibiu, 2008, p. 166.

Elena Stoica - 70
Prof. Elena Stoica – directorul Centrului
Județean pentru Conservarea și Protejarea Culturii
Tradiționale Vâlcea se încadrează, prin întreaga sa
activitate (profesor, cercetător,muzeograf, publicist,
om al cetății), în ceea ce, de regulă, numim model
haretist, un vajnic promotor și apărător al valorilor
perene din spațiul vâlcean. Am cunoscut-o încă din
vara lui 1975, în primii ani după stabilirea mea în
oraşul de pe Cibin. Era vicepreşedinte al
Comitetului Judeţean de Cultură Vâlcea şi
responsabil al resortului cultură tradiţională din
cadrul instituţiei. Ne-a apropiat interesul comun
pentru cultura şi civilizaţia tradiţională, dar şi
profesia amândurora, aceea de dascăl de limba şi literatura română.
Alături de Gh. Deaconu şi Ioan St. Lazăr, Elena Stoica era omul cel mai
entuziast și, desigur, cel mai vizibil din cultura vâlceană. Diriguia destinele
culturii cu dezinvoltura și prudența specialistului stăpân pe mijloacele sale, dar
și cu responsabilitatea pedagogului ajuns într-o importantă funcție de
conducere. Așa se face că, după 1989, și-a continuat activitatea ca referent la
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale
Vâlcea, unde, alături de cei doi colegi, s-a implicat activ în așezarea pe structuri
democratice a culturii vâlcene. Vor relua festivalurile menite să conserve
identitatea zonei, precum Cocoșul de Horezu, Cântecele Oltului, Hora
costumelor ș.a., dar va iniția altele care vizau dimensiunea religioasă a culturii
din zonă: Monahism și artă (expoziție itinerantă) sau Ortodoxie și artă (tabără
de creație și educație religioasă), ambele în colaborare cu Arhiepiscopia
Râmnicului. A devenit o tradiție, inițiată tot de doamna Elena Stoica,
organizarea anuală, la Muzeul „Astra” din Sibiu, a Zilelor culturii populare
vâlcene, acțiune de anvergură intitulată „Pridvor vâlcean”, unde instituția pe
care o conduce aducea pe scenă sau la standuri cele mai reprezentative
elemente ale culturii tradiționale locale.
Din 2001 se va implica, an de an, în organizarea Salonului Național al
Cărții de Etnologie – unic în spațiul românesc, la care au fost/sunt invitate
edituri și personalități de prim rang ale culturii române. Generoasă și plină de
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solicitudine, în ultimii ani a aniversat, în acest cadru, o serie de etnologi atașați
culturii vâlcene precum Ion Ghinoiu, Nicolae Constantinescu, Sabina Ispas,
Corneliu Bucur, Ioan St. Lazăr, Gh. Deaconu, Ilie Moise ș.a.
Gazdă impecabilă a mai multor ediții a Colocviilor Centrului Național
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, prof. Elena Stoica și
instituția pe care o conduce din 2010 au făcut servicii imense culturii
tradiționale vâlcene prin numărul mare de cercetători și universitari prezenți la
aceste acțiuni. În 2013, cu prilejul împlinirii a 45 de ani de la înființarea
Centrului Județean Vâlcea, a tipărit volumul Cultura tradițională din Vâlcea,
1968-2013. O istorie concentrată și ilustrată realizat în colaborare cu dr. Gh.
Deaconu, o sinteză de primă mână a principalelor momente din evoluția
instituției, cu accent pe cercetarea și valorificarea culturii tradiționale.
O remarcă specială merită ideea de continuitate și tenacitate: de 46 de
ani Festivalul interjudețean Cântecele Oltului adună la Călimănești ansambluri
folclorice de excepție din toate județele riverane Oltului (Harghita, Covasna,
Sibiu, Vâlcea, Olt și Teleorman). Indiferent de etnie, zonă sau confesiune,
ansamblurile participante au conturat un festival reprezentativ pentru ideea de
multiculturalitate și interferențe etnice. I-au unit respectul pentru tradiție văzută
ca element esențial al identității fiecăruia și, mai cu seamă, prețuirea pentru
eforturile colectivului de specialiști de la Vâlcea, conduși cu atâta dăruire, de
prof. Elena Stoica, directoarea instituției care organizează acest festival de zeci
de ani.
Neobosită, mereu prezentă în miezul activităţilor cultural-artistice din
județul Vâlcea, prof. Elena Stoica are o singură profesiune – cultura.
Tocmai de aceea, în acest moment de bilanț (în 24 aprilie a împlinit 70
de primăveri), îi doresc să rămână același redutabil om de cultură, care va
trebui să definitiveze mai vechiul său proiect (cu care a rămas datoare Vâlcii),
acela de a redacta un volum de amintiri care să surprindă lumea fascinantă a
celor cinci decenii pe care le-a dăruit cu generozitate Măriei Sale, cultura
românească..
La mulți ani, doamnă Elena Stoica!
Ilie MOISE

NOTE ȘI RECENZII

Otto F. Gliebe, Wörterbuch der Brenndörfer Mundart
I. Deutsch–Siebenbürgisch-Sächsisch. II. Siebenbürgisch-Sächsisch–Deutsch
Wie as Brȯnnɉdeufərn dərSchnuəwəl gəwuəßən as; Ə Klȯng wie eust dəhəum
Mit Lageplan von Brenndorf (mit aktuellen Hausnummern) und Brenndörfer
Hattertkarte (vor der Kommassation, mit den alten Flurnamen von der
handgezeichneten Hattertkarte aus dem Kirchenarchiv. Seiten 192 (mit beigefügter
Audio-CD, gesprochen von Hugo Thiess). [Druck bei Book on Demand, Berlin;
Titelbild: Brenndorf, Foto von Rudolf Girst; Satz: Krauss PrePrint, Landsberg am
Lech] Ansbach 2015.

In „Zum Geleit“, dem Vorwort des Verfassers vorangestellt, geht die
Volkskundlerin, Hanni Markel unter anderem auf die bisher erschienenen
Großlexika sowie regionale Speziallexika, die dem SiebenbürgischSächsischen gewidmet sind, näher ein. Damit im Zusammenhang soll zum
besseren
Verständnis
derselben
die
siebenbürgisch-sächsische
Mundartlandschaft in ihrer sprachlichen Gliederung veranschaulicht werden.
Man unterscheidet das südsiebenbürgische Mundartgebiet (zu dem auch das
ganz südöstlich gelegene Burzenland gehört) und das nordsiebenbürgische
Mundartgebiet, der das Nösnerland (Bistritz und Umgebung) und das Reener
Ländchen angehören. Das Siebenbürgisch-Sächsische Wörterbuch (schon im
17. Jahrhundert von dem Sprachforscher und Philosophen Gottfried Wilhelm
Leibniz angeregt; zunächst in Wortschatzsammlungen erschienen) erfasst und
bearbeitet die rund 243 siebenbürgisch-sächsischen Mundarten nach
festgelegten
wissenschaftlichen
Grundsätzen,
kann
aber
den
nordsiebenbürgischen Mundartraum nicht stärker berücksichtigen als die
übrigen Kleinräume des ganzen sächsischen Mundartgebietes. Bisher sind 10
Bände des Wörterbuchs erschienen (10. Band ‘S-Schenkwein’ [2014]). Ein
anderes Großlexikon ist das Nordsiebenbürgisch-Sächsische Wörterbuch, das
die Mundart der Bewohner von den 48 nordsiebenbürgischen Ortschaften nach
wissenschaftlichen Grundsätzen bearbeitet enthält und aufgrund der
Wortschatzsammlungen des Sprachforschers Friedrich Krauß, hauptsächlich
redigiert von Gisela Richter, in 5 Bänden (1986-2006) vorliegt. Dazu kommen
von Friedrich Krauß verfasste regionale Speziallexika zu Pflanzen,
Handwerkssprachen sowie zur Treppener Mundart.
Von den genannten Lexika unterscheidet sich Otto F. Gliebes
vorliegendes Werk, zu dem die sprachgewandte Hanni Markel Wesentliches
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festhält: „Otto F. Gliebes Brenndörfer Wörterbuch ist aber kein
Mundartwörterbuch nach der Art der oben genannten beiden Großlexika, auch
keine burzenländische Entsprechung zum Treppener Wörterbuch, dessen
sprachwissenschaftlich vertiefte Wurzel auf 1206 Spalten zahlreiche
Beispielsätze zum Gebrauch und Bedeutung der Wörter und Wortfamilien
bringen. Der Burzenländer Verfasser bezieht seine Stichwörter aus dem
heutigen Deutsch; alphabetisch angesetzt sind hier die nicht Herkunftswörter,
etwa „ab-hin“ für uəwən (hinab) oder „auf-hin“ für åffen (hinauf). Die eher an
einen „Sprachführer“ gemahnende Auswahl der Stichwörter richtet sich
vielleicht mehr, als man von einem Mundartwörterbuch erwartet, an der
deutschen Umgangssprache der gegenwärtigen und potentiellen zukünftigen
Benutzer seines Nachschlagewerks aus“ [Seite 8].
Otto F. Gliebe wurde am 10. November 1934 in Honigberg geboren, ist
jedoch bei den Großeltern in Brenndorf aufgewachsen. So war mit Brenndorf
sein bewusstes Leben verbunden. Er selbst ist zweisprachig aufgewachsen, der
Vater war Brenndörder, die Mutter Honigbergerin. Durch die Wirren des 23.
Augsts 1944 ist er von seinen Eltern getrennt worden, erst 1970 kam es zu
einer Familienzusammenführung in der Bundesrepublik Deutschland. Im
Vorwort zum Brenndörfer Wörterbuch bemerkt der Verfasser: „durch die
enorme Aussiedlung in den Jahren 1990 ist auch die Brenndörfer Mundart
zunehmend bedroht, in Vergessenheit zu geraten. Es ist daher eine Aufgabe
unserer Generation die Werte des siebenbürgisch-sächsischen Dialekts mit all
seinen Ortsmundarten und Besonderheiten für die zukünftigen Generationen zu
erhalten und sie aufzuzeichnen, damit sie für die Geschichte der Siebenbürger
Sachsen nicht verloren geht“ [Seite 9].
Schon als Jugendlicher ist Gliebe in den Gemeinden des Burzenlands
herumgekommen, und hat, mit einem absoluten Gehör ausgestattet, die Vielfalt
der örtlichen Mundarten erkannt, die dem Vokalismus zuzuschreiben ist,
während der Konsonantismus sich eher konstant verhält. In Gedanken hat er
sich immer wieder mit dem Wortschatz der Brenndörfer Mundart beschäftigt,
und sich Begriffe notiert, die zum Sonderwortschatz seiner Mundart gehören
[siehe Seite 10], bis er schließlich den Entschluss fasste in einem Wörterbuch
den Grundwortschatz (Allgemeinwortschatz) des Brenndörferischen zu
erfassen. Er stellte sich die Frage, ob das Wörterbuch „Deutsch–Sächsisch“
oder „Sächsisch-Deutsch“ zu verfassen sei und entschied sich für die erste
Variante, davon ausgehnd, dass heute „viel öfter Deutsch als Sächsisch“
gesprochen wird.
Da die von ihm 2011 herausgegebene DVD „Ǻf dər Häifzet brecht əm
vill. Hochzeitbräuche aus Brenndorf im Brenndörfer Dialekt“ bei den
Siebenbürger Sachsen in Deutschland und Österreich gut ankam (220 Stück
wurden verkauft) ist Gliebe darin bestärkt worden, die schon begonnene
Wörtersammlung mit mehr Nachdruck zu betreiben und sie letztlich in dem
vorliegenden Wörterbuch erschöpfend zu erfassen. Als Vorlage diente ihm ein
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„gutes Wörtrbuch“, dem er die wichtigsten Grunbegriffe entnommen hat,
Anregungen bot ihm auch der „Zeidner Wortschatz“ bearbeitet von Hans
Wenzel.
Gliebe geht davon aus, dass man sich der schon angeführten Vielfalt der
Ortsmundarten entsprechnd bei der Verschriftung der Mundarten nicht nach
dem „Duden“ richten kann. Um ein gut lesbares und doch möglichst
lautgetreues Wörterbuch zu erstellen orientiert sich der Verfasser an schon
„Vorliegendem“ und „Erreichbarem“. Es sind die Mundarttexte, die seit 2005
in der Rubrik Sachsesch Wält in der „Siebenbürgischen Zeitung“ veröffentlicht
werden und deren Beiträge aus den ersten fünf Jahren in einm Buch mit dem
gleichen Titel zusammengefasst worden sind (München 2010). Im Anhang
befinden sich auch die Schreib- und Ausspracheregeln von Hanni Markel:
„Rechtschreibung siebenbürgisch-sächsischer Mundarttexte. Richtlinien und
Praxis“. Diese Richtlinien gehen von den Schreibregeln der deutschen
Schriftsprache aus und sollen für den Gesamtdialekt gelten. In dem Kapitel
„Zur Schreibung der Brenndörfer Mundart –Aussprache Sonderzeichen“ führt
der Verfasser an, was an Sonderzeichen für die Schreibung der Brenndörfer
Mundart von den oben genannten Rechtschreiberegeln übernommen wurde.
Für das stimmlose s wird Verdoppelung desselben übernommen (Flåss
‘Fluss’), das dunkle zwischen a und o lautende a, wird mit å wiedergegeben,
dem zwischenvokalischen, hinteren Reibelaut entspricht das Sonderzeichen -ģ-,
das aber in Brenndorf seltener vorkommt, da hier stattdessen häufig der
Verschlusslaut -g- bezeugt ist (Muǝgǝn ‘Magen’, Gugǝl ‘Kugel’). Dem
stimmhaften Konsonanten sch entspricht sh (Kȯishǝn ‘Kirschen’, Shåndār
‘Gendarm’). Das Murmel-e, der Schwa-Laut, das in Nebensilben, in
unbetonten Wortformen oder unbetonten Zwielauten, dafür aber in
Stammsilben als Vokal selten vorkommt, wird mit dem Sonderzeichen -ǝwiedergegeben (at/ǝt ‘es’). Auch beim Einsetzen desselben in den
entsprechenden Diphthong kann beim Lesen eines Mundarttextes der Sinn
eines Mundartwortes leichter erfasst werden (Wiǝɉ ‘Weg’, Liǝwǝn ‘Leben’).
Bestimmte Zwielaute wie ai/ei und äu/eu werden wie im deutschen ABC
benutzt und gelesen (Aihr, freisǝn ‘Ähre’, ‘frieren’; Amstäind, räichn
‘Umstand‘, ‘rauchen’). Eingehend wird mit anschaulichen Beispielen auf die
Konsonanten ch (Ach-Laut) und çh (Ich-Laut) eingegangen. Im Prinzip hängt
die Einsetzung des Ich-Lautes von dessen Vorgängervokal ab (ahnliçh
‘ähnlich’), doch auch regelwidrig nach dunklen/ “hinteren“ Vokalen (da im
Sächsischen die Lautreihen ihre eigenen Wege gehen) (Unduǝçht ‘Andacht’;
Loǝçhǝr ‘Löcher’; duçh ‘durch’). Der Ach-Laut hingegen ist aber auch nach
hellen/ “vorderen“ Vokalen anzutreffen (brecht ‘braucht’; räicht ‘raucht’).
Gliebe bemerkt, dass der Ich-Laut çh in Brenndorf anscheinend häufiger als in
nordwestlich gelegenen Orten anzutreffen ist (Wuǝçhtǝl sonst Wuǝchtǝl
‘Wachtel’).
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Obwohl dank fortgeschrittener Computertechnik eine Unmenge von
Sonderzeichen vorliegen, ist sowohl für die „weiche, moullierte“ Aussprache
des
Vorgängerkonsonanten,
als
auch
nach
Vokalen
für
halbvokalisch/konsonantische Markierung das Sonderzeichen ɉ (ein
durchgestrichens j) gewählt worden. Das hat sich nun mal so eingebürgert und
ist auch in die „lokale Schreiblösung“ übernommen worden (mit
Weichheitszeichen:
hodɉǝn,
Brȯnnɉdrǝf
‘hüten’,
‘Brenndorf’;
halbkonsonantisch: broɉǝn, drȯɉǝn ‘brennen’, ‘trocknen’).
Auch lokale und überlokale Eigenheiten werden angeführt, so zum
Beipiel die Auslassung des Konsonanten r in Rede und Schrift vor sh (sch). So
lauten, wie schon angeführt, die „Kirschen“, mundartlich Kȯishǝn. Dazu
werden auch bestimmte Buchstaben/Laute in Rede und Schrift ausgespart, z.B.:
Tȯrr ėçh? Tǝ tȯrrs (‘Darf ich?‘ ‘Du darfst’).
Von dem Auslautgesetz, „ der Auslauterweichung“, die darin besteht,
dass ein auslautender stimmloser Konsonant allgemein siebenbürgisch vor
einem folgenden anlautenden Vokal stimmhaft wird, ist auch Brenndorf nicht
ausgeschlossen. So lautet z.B. im Satzzusammenhang ausgesprochen: „kommt
ihr?“, mundartlich kudd-ǝr?; anders dann, wenn das folgende Wort mit einem
Konsonanten beginnt, z.B.: „kommt schnell!“, mundartlich kutt schnoǝl! Auch
die „Eifler Regel“ (eine begrenzt südsiebenbürgische Eigenheit) ist beibehalten
worden (sie besagt, dass im Satzzusammenhang und in fließender Rede das -n
vor bestimmten Konsonaten wegfällt (so heißt es: an dǝ Basch ‘in den Busch’,
aber a Brȯnnɉdrǝf ‘in Brenndorf’ und an Häintschpriçh ‘in Honigberg’).
Gliebe bemerkt bedauernd, dass durch den Einfluss der Schriftsprache diese
Regel (auch von den Mundartschreibern) immer weniger eingehalten wird.
Letztlich geht der Verfasser auf eine phonetische Spezialerscheinung
näher ein, „Die Burzenländer Regel“, die ein Kennzeichen des ganzen
Burzenlands ist (schp- für dt. schw- und zp- für dt. zw-), veranschaulicht in
dem Merksatz: zpeunənzpinziçh spuərz gəspränkəlt Schpėnɉtschǝr mat
zpeunǝnzpinziçh spuǝrzgǝspränkǝltǝn Zajǝltschǝrn (‘22 schwarzgesprenkelte
Schweinchen mit 22 schwarzgespränkelten Schwänzchen’). Gliebe führt an,
dass, um auf die deutschen Bezugswörter hinzuweisen, ausnahmsweise
schpǝurz, nicht spuǝrz geschrieben wird (das gleichlautend, also auch richtig
wäre). Dieses Kapitel schließt eine Lauttafel mit ein (mit Angabe der
„Selbstlaute/Vokale“; „Zwielaute/Diphthonge“; „Mitlaute/Konsonanten“ mit
entsprechenden
Mundartbeispielen
und
deren
schriftsprachlichen
Erläuterungen) und andere Angaben, die das Wörterbuch benutzerfreundlich
gestalten. Einige der Sonderzeichen (ė, ȯ, ǝ, ɉ, ģ, çh) bieten ein ungewohntes
Schriftbild, an das besonders der Laie sich zunächst gewöhnen muss, um sie
richtig zu lesen und somit den Sinn einzelner Wörter zu verstehen. So darf zum
Beispiel senj (‘sehen’) mit sėnɉ (‘sein’) nicht verwechselt werden. Den
Unterschied macht hier der über dem Vokal befindliche winzige Punkt aus, der
anzeigt, dass ė in „sein“ eine Nuance geschlossener klingt. Die im Wörterbuch

Note și recenzii

257

benutzen „Abkürzungen“ werden ebenfalls gewissenhaft angeführt.
Dem klärenden, erläuterndenTeil folgt das eigentliche Wörterbuch, das
9000 Wörter auf 192 Seiten erfasst. Diesen Wortschatz hat der Verfasser in den
letzten fünf Jahren in akribischer Arbeit zusammengetragen. Wir gehen davon
aus, dass Otto Gliebe den untersuchten Brenndörfer Wortschatz in zwei Teile
gliedert:
Zu Teil I. Deutsch–Siebenbürgisch-Sächsisch
Wie as Brȯnnɉdeufərn dər Schnuəwəl gəwuəßən as
Zu dem Entschluss den Wortschatz so zu gliedern, ist der Verfasser dank
fachlicher Beratung mit der Volkskundlerin Hanni Markel gekommen. Sie hat
den Brenndörfer Wortschatz des ersten Wörterbuchteils einer kritischen
Durchsicht unterzogen und dabei richtig festgestellt, dass häufig dem gleichen
deutschen Stichwort ‘entsprechend mundartlich angeführt’ zunächst eine
Bedeutung erfolgt, die einen erkennbaren Bezug zu dem deutschen Stichwort
bringt. Unter demselben deutschen Stichwort nochmals angeführt, wird dann
andererseits ein Mundartwort gebracht, dass in seiner ‘mundartlichen
Wortform’ eben keinen erkennbaren Bezug zu dem deutschen Stichwort bringt,
doch eine ähnliche oder gleiche Bedeutung aufweist. (Als Beispiel bringen wir:
anwachsen, mundartlich: uwuəßən, waiß un, as ugəwuəßən ‘etwas
verbindet sich wachsend fest mit etwas’;anwachsen, mundartlich: bəkläuwən,
bəkliw, as bəklīwən ‘Wurzeln schlagen, von Pfanzen’; oder Butterfässchen,
mundartlich Båttərfeəskən, -kər [sächlich] ‘Fässchen, in dem Butter
aufbewahrt wird’; Butterfässchen, mundartlich Sarəstȯndɉschən, -schər
‘Daubengefäß, in dem geronnene Milch geschlagen wird, um Butter
herzustellen’).
Der Verfasser hebt hervor, dass dieser erste Teil, der umfassendere im
Wörtbuch ist, da hier die einzelnen Wortartikel, die nötigen grammatikalischen
Angaben zu den Brenndörfer Wörtern bringen, wie Silbenzahl, Betonung,
Geschlecht,
Mehrzahl
bei
Hauptwörtern,
Steigerungsstufen
bei
Eigenschaftswörtern, Grundformen der Zeitwörter, deren zugehörige
Hilfsverben zur Zeitenbildung usw. Auch werden mancherorts sinngleiche oder
verwandte Wörter gebracht, die hier zwar keinen Ansatz erhalten haben (wie
oben angeführt), dann aber im zweiten Teil und auf der CD ihren Platz finden.
Zu Teil II. Siebenbürgisch-Sächsisch–Deutsch
Ə Klȯng, wie eust dəhəum
Gleich zu Beginn stellt der Verfasser klar, dass in diesem Teil dieWörter
nicht mit grammatikalischen Angaben versehen sind (dazu ist im I. Teil
nachzuschlagen), die Mundartwörter werden alphabetisch angeführt, die
zusammengestellte Auswahl enthält unter anderem Mundartwörter ohne
eigenes deutsches Stichwort sowie Begriffe aus interessanten Wortfamilien
usw. Wir bringen einige relevante Beispiele: åfdrȯjǝn ‘einfangen’ (Grippe);
åffåurǝn ‘auffangen’; åffǝn ‘hinauf’; åfgadǝrn ‘entwirren’; åfgǝfafǝn
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‘aufgedunsen’ [alle Beispiele Seite 160]. Nach einer gründlichen Durchsicht
des hier angeführten Mundartwortschatzes, scheint es uns, dass einigen
Mundartwörtern ruhig auch ein schriftsprachlicher Ansatz entsprechen könnte
(zum Beispiel wäre: einschenken, mundartlich aschinkən; einschlagen,
mundartlich aschlåun; bekümmert, mundartlich bəkammərt; benebelt,
mundartlich bəniwəlt [alle Beispiele Seite 161], so auch wickeln, mundartlich
wäckeln, Wicklung, mundartlich Wäcklung; wischen, mundartlich wåschən
[alle Beispiel Seite 178].
Die Bemerkung soll nicht als Kritik aufgefasst werde, da es gar nicht so
einfach ist die beiden Teile genau auseinander zu halten.
Da es sich in diesem Teil nur um eine Auswahl von Begriffen handelt,
ergeben erst beide Teile zusammen „das Ganze“. Die mitgegebene CD
ermöglicht, dass man neben dem gedruckten auch einen Zusatzunterricht
bezüglich des Brenndörferischen erhält, einschließlich seiner Lautung der
sächsisch gesprochenen Wörter mit den deutschen Entsprechungen.
Es folgt ein Anhang mit „Schimpfwörtern und Schelten“ [Seite 183184]. Die Anlage derselben ist gut überlegt. So wurden Wörter und Ausdrücke
in zwei Gruppen geordnet 1. Begriffe, das heißt Hauptwörter in alphabetischer
Reihenforge (zum Beispiel: Baffəläißən ‘Büffelochse’ (stur, unumgänglich),
Baffəlkåulw ‘Büffelkalb’ (stur, steif) oder auch Hinweise auf andere Wörter,
mit Pfeil markiert , zum Beispiel: Ladder  licht Laddər ‘schlechtes Leder’,
‘liederliche Frau), dann auch in einem stehenden Vergleich eingesetzt:
Gognuəgəl  tumm wei ə Gognuəgəl (dumm wie ein Jochnagel). 2. Davon
abgesetzt Ausdrücke mit adjektivischem Schwerpunkt, meist Wörter gebündelt,
die bedeutungsmäßig Synomyme sind, so im Sinne von ‘schlecht,
niederträchtig’ auch mit entsprechender Erläuterung in runder Klammer
angeführt: liçht Kanon ‘schlechte Kanone’ (draufgängerische, rücksichtslose
Person), liçht Kruəd ‘schlechte Kröte’; licht Seə ‘schlechte Sau’; licht Zådər
(wörtlich: ‘schlechter Fetzen’, auch ‘niederträchtiges Frauenzimmer’). Dazu
kommen auch Beispiele die eine direkte Anrede enthalten: dja Eufäult ‘du
Einfalt’ (an einen Unbeholfenen gerichtet); dja Rėppij ‘du Ruppige’ (kleine
weibliche Person).
Anschließend werden wichtige „Brenndörfer Gassennamen“ [Seite 185]
mit ihren Mundartentsprechungen und ergänzenden Erläuterungen angeführt,
zum Beispiel: Kirchengasse, mundartlich Kirchəgåuß; Friedhofgasse,
mundartlich Friedhofgåuß.
Aufschlussreich ist auch ein aufgezeichneter „Lageplan von Brenndorf ,
1939 (mit aktuellen Hausnummern) [Seite 186] sowie die Brenndörfer
Hattertkarte (vor der Kommassation, mit den alten Flurnamen von der
handgezeichneten Hattertkarte aus dem Kirchenarchiv) [Seite 187]. Letztlich
folgt ein Verzeichnis, das sich auf „Flurnamen aus alten Chroniken (alte
Schreibweise, bearbeitet von Hermann Schmidts [†] und Otto F. Gliebe)
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bezieht [Seite 190-192], die nach ‘bestimmter Lage’ gebündelt angeführt
werden: Oberes Feld – Euwerscht Foǝld (westlich von der Petersberger
Straße), diesem untergeordnet: Nordwestlich vom Weidenbach und Östlich von
der Petersberger Straße; Mittelfeld – Mattǝlfoǝld (zwischen Honigberger
Straße und Alt); (nordwestlicher Teil, von der Friedhofgasse zum Spech) sowie
Niederfeld (nordwestlich vom Weidenbach bis zur Burzen).
Auch für den Bearbeiter des Siebenbürgisch-Sächsischen Wörtbuchs
wird das Brenndörfer Wörterbuch von Nutzen sein, da der im ersten
Wörterbuchteil gebrachte Wortschatz auch mit grammatikalischen Angaben
versehen ist (wie Steigerungsstufen von Adjektiven, Grundformen der
Zeitwörter), die des Öfteren im Zettelarchiv des Wörtbuchs für bestimmte
Ortschaften nicht belegt sind; ebenso wichtig sind die Flurmanen, die während
der Bearbeitung des Wortschatzes von „Schenkwein weiter“ für Brenndorf
eingearbeitet werden können.
Abschließend wollen wir uns der zutreffenden Beurteilung bezüglich des
von Otto F. Gliebe verfassten Brenndörfer Wörterbuchs anschließen: „Wir
danken für diese außerordentliche Leistung, die Brenndorf in die Lage versetzt,
eine der ganz wenigen Ortschaften Siebenbürgens zu sein, die ein Wörterbuch
des Ortsdialektes haben“ (Siegbert Bruss: Das Brenndörfer Wörterbuch ist
fertig! In: Briefe aus Brenndorf 40. Jahrgang. 80. Folge. Weihnachten 2015.
ISSN 1864-7111.
Sigrid HALDENWANG
CS I – Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Sultana Avram, Locuinţa rurală românească,
Editura Techno Media, Sibiu, 2004, 184 p.
Rezultat al unui intens efort şi profitând de surse de o mare diversitate,
lucrarea Sultanei Avram impune o viziune diacronică asupra subiectului.
De la început este delimitată aria cercetării, autoarea analizând doar casa
cu un singur cat, faza primară a locuinţei ţărăneşti - de la bordei, la locuinţa de
suprafaţă, mono-, bi- şi pluricelulară. Utilizarea metodologiei ştiinţifice
moderne, orientată spre multidisciplinaritate se remarcă în această lucrare, ce
devine astfel un inedit studiu dedicat locuinţei tradiţionale româneşti.
Considerând că nu este suficient a privi locuinţa doar dintr-o singură
perspectivă, Sultana Avram foloseşte un bogat material etnografic, arheologic,
istoric, lingvistic, precum şi informaţii utile oferite de geografie, economie,
sociologie, de istorie a mentalităţilor. Un asemenea mod de abordare conduce
la realizarea unui rezultat ştiinţific de maximă utilitate.
Subtitlul lucrării, Moşteniri şi factori de schimbare, i-a permis extinderea
investigaţiei din neolitic până spre zilele noastre. Factorii de schimbare ai
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locuinţei privind elevaţia, planul, materialul de construcţie etc. încep să se
manifeste din preistorie până în prezent, unde sunt făcute o serie de observaţii.
În această viziune autoarea subliniază cauza pătrunderii masive a kitsch-ului în
arhitectura populară contemporană: „legislaţia protejează monumentul istoric şi
locuinţa orăşenească ce are valoare de patrimoniu, dar nu şi locuinţa rurală cu
aceeaşi valoare pentru tipul tradiţional de locuire”.
Ponderea informaţiilor oferite de diferite discipline se schimbă de la
capitol la capitol: cele lingvistice domină în capitolul Aspecte privind
terminologia; cele de arheologice în capitolul Ofrande şi sacrificii în
construcţii în spaţiul carpato-danubian; cele de toponimice şi arheologice în
capitolul Aspecte privind casa şi vatra în toponimie ş.a.m.d.
Lucrarea oferă, de la un capăt la altul, numeroase idei şi materiale de
teren inedite. Este captivantă prezentarea raportului dintre locuinţa tradiţională
(material, tehnici de lucru, plan, elevaţie, sistemul de captare şi evacuare a
fumului etc.), pe de o parte, şi proprietatea pământului, statutul social-istoric al
locuitorilor, condiţiile fizico-geografice, pe de altă parte, făcută în capitolul
Factori de schimbare.
Un capitol aparte îl constituie Locuinţa românească în scrierile
călătorilor străini. Folosite sporadic în cercetarea noastră etnografică, aceste
date au calitatea de a proveni, de cele mai multe ori, dintr-o observaţie directă
şi de a acoperi în timp o durată lungă (sec. XVI-XVIII). Prin numeroasele
citate autoarea a preferat să-i lase pe călători să vorbească ei înşişi, reducând
comentariul la minim, în special din dorinţa de a atrage încă odată atenţia
asupra importanţei acestui gen de izvor pentru cercetarea etnologică. Relatările
care se referă la condiţiile de locuire din sate şi oraşe, casele, bordeiele, modul
lor de construcţie sunt numeroase. În ceea ce priveşte conţinutul, majoritatea
sunt subiective, superficiale, grăbite, laconice. La fiecare este câte ceva şi
numai printr-o analiza critică a informaţiilor oferite, printr-o cercetare
exhaustivă, acestea capătă o semnificaţie uneori remarcabilă prin convergenţa
datelor. De remarcat, totodată, preocuparea de a compara în acest capitol
informaţiile cu documentul etnografic şi cel arheologic, în felul acesta
clarificându-se aspecte contradictorii.
Bordeiul, fără a i se dedica un capitol aparte, este tratat ca arhetip al
locuirii şi, ca urmare, citat în zeci de contexte. Atestat ca soluţie constructivă a
oamenilor din întreaga lume, bordeiul este prezent în spaţiul românesc din
preistorie până în vremurile recente. Pretutindeni unde solul a permis săpatul
gropii, apare şi bordeiul. În raport cu ridicarea nivelului de locuire spre
suprafaţa solului, bordeiul a fost numit de specialişti: bordei, semibordei, casă
semiîngropată şi, în fine, casă la nivelul solului. Autoarea pare că nu
îmbrăţişează întru totul teoria lui C. N. Plopşor privind originea bordeiului în
casa coborâtă sub nivelul solului. Indiferent de geneza lor, Sultana Avram
identifică şi urmăreşte în paralel soluţiile lor constructive. Din planul
monocelular, cu o singură încăpere cu vatra de foc în centru, destinată
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preparării hranei şi dormitului, s-a dezvoltat atât bordeiul, cât şi casa cu două
încăperi (una pentru preparat hrana, numită la foc, la vatră, ogeac, cunie, şi una
de dormit numită sobă), trei şi chiar mai multe încăperi. Enumerând avantajele
locuinţei bordei în diferite contexte social-istorice şi fizico-geografice, se
atrage atenţia că acesta nu este sinonim cu sărăcia: „Cunoscut încă din neolitic,
având una sau două încăperi, şi până în secolul trecut, bordeiul nu denotă
neapărat o formă primitivă şi mizeră a populaţiei ... bordeiele cu cinci şi şase
încăperi, fiind adevărate case de pământ”. Citând mai departe pe arhitectul
Ionescu Grigore, precizează că bordeiele cu cinci şi şase încăperi erau
adevărate case de pământ, cu un plan dezvoltat. Evoluţia factorilor de
schimbare ale bordeiului privind pereţii, acoperişul, tehnicile şi materialele de
construcţie, planul, poziţia vetrei şi apoi a sobei, sistemul captare şi evacuare a
fumului etc. sunt identice cu ale locuinţei la nivelul solului.
Printre altele, este subliniată funcţia strategică a bordeiului în faţa
adversităţilor repetate ale istoriei. În acest sens citează ca semnificative
cuvintele vornicului Preda Brâncoveanu reproduse de Paul de Alep pe la
mijlocul secolului al XVII-lea: „... mulţumim lui Dumnezeu cel Atotputernic că
nu avem castele în ţara noastră. În loc de castele şi cetăţi, avem aceşti munţi,
păduri împotriva cărora nici un duşman nu poate birui. Dacă ar fi altfel şi dacă
am fi avut castele pe pământul nostru, turcii de mult ne-ar fi gonit din ele.”
Alături de pământ, lemnul este folosit, singur sau în asociaţie cu lutul,
paiele, stuful, încă din neolitic până astăzi. Lemnul şi pământul sunt asociate
ingenios pentru amenajarea podelei, pentru construcţia pereţilor, tavanului,
acoperişului (bordeiul), sistemelor de captare şi evacuare a fumului. De altfel,
tehnicile şi materialele de construcţie sunt tratate în acelaşi capitol, spre
deosebire de alţi autori care, în mod inexplicabil, le disociază.
Casa din lemn, construită la nivelul solului, este unul din elementele
caracteristice ale civilizaţiei lemnului. Bârnele de stejar, fag, conifere, aşezate
în cununi orizontale, tehnică constructivă de veche tradiţie în Europa, numită
de specialişti Blockbau, au fost, la început rotunde, mai târziu cioplite pe două
sau patru feţe. Cununile erau aşezate pe bârne masive, pe pietroaie mari aşezate
la colţuri, pe o temelie continuă din piatră şi, în ultimele decenii pe temelie din
beton. Pereţii, la început cu bârnele aparente în exterior şi interior, se lipeau cu
lut pe toată suprafaţa sau numai printre bârne. Bârnele rotunde se îmbinau prin
cheotori simple, prin cioplirea lor cu securea pe partea inferioară, în timp ce
bârnele fasonate pe patru feţe se îmbinau prin crestături mai complicate (drepte,
coadă de rândunică, cu măsele).
Cititorul este impresionat de numărul mare al elementelor de substrat
conservate de locuinţa tradiţională prin materialul şi tehnicile de construcţie,
planul, amenajarea vetrei, ofrandele şi jertfele de întemeiere.
Lucrarea, bogată în informaţii şi idei, răspunde nu numai cerinţelor
cercetătorilor din domeniul etnologiei. După modul în care a fost realizată,
prezintă un interes deosebit şi pentru arheologi, istorici, lingvişti, arhitecţi. Este
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o reală contribuţie la studiul locuinţei tradiţionale româneşti, care „se doreşte a
fi un început în abordarea multidisciplinară a unei teme generoase, practic
inepuizabilă, care îşi are frumuseţea chiar în complexitatea ei”.
Ionuț SEMUC
CS III – IEF „C. Brăiloiu” București

Ioana-Ruxandra Fruntelată, Cristian Muşa (coordonatori),
Starchiojd. Moştenirea culturală. (Partea a doua) Sărbători, obiceiuri,
repertoriu folcloric, tradiţii locale reprezentative,
Ploieşti, Editura Mythos, 2015, 306 p.
Atunci când profesionalismul, pasiunea şi sincera intenţie de a promova
– fie doar sub forma sprijinului editorial – încercările autentice de ştiinţă şi
cultură intră în rezonanţă, rezultatul nu poate fi decât unul de excepţie. Cele trei
calităţi le legăm de numele Ioanei-Ruxandrei Fruntelată, cadru didactic la
Universitatea din Bucureşti (Facultatea de Litere, specializarea Studii
Culturale. Etnologie), al lui Cristian Muşa, tânăr cercetător la Institutul de
Etnografie şi Folclor „C. Brăiloiu” al Academiei Române şi al lui Dragoş
Grigorescu, director al Centrului Judeţean de Cultură Prahova. Adăugăm aici şi
factorul timp, timp care, odată cu moda proiectelor cu finanţare aşa-zis
europeană, se transformă adesea în contra-timp în goana către „termenele
limită”. Contra-timpul şi grijile birocratice în derularea proiectelor duc în mod
fatal la rezultate parţiale, uneori îndoielnice. Nu este însă cazul volumului de
faţă, nebeneficiind de „avantajele” finanţării europene.
Este vorba de un volum apărut la iniţiativa lui Cristian Muşa, fiu al
satului (şi comunei) Starchiojd, judeţul Prahova, întâmpinată cu multă
receptivitate de Ioana-Ruxandra Fruntelată şi entuziasm din partea studenţilorcercetători1 (studenţi la aceeaşi secţie a Facultăţii de Litere), dar şi a
etnomuzicologului Constantin Secară. Eforturile de cercetare, atât de teren, cât
şi de arhivă, ale echipei menţionate s-au concretizat de fapt în două volume. În
timp ce volumul pe care îl avem în vedere se preocupă – aşa cum titlul
sugerează – de cultura patrimonial-spirituală a unei localităţi prahovene de plai,
celălalt, Starchiojd. Moştenirea culturală. (Partea întâi) Locuire, ocupaţii,
meşteşuguri,2 este centrat mai degrabă pe cultura patrimonial-materială a
acesteia.
Ambele volume au ca obiectiv „un fel de <<portret de patrimoniu>> al
comunităţii vechilor chiojdeni” (Fruntelată şi Gherghe, 2014: 7). De aceea nu
1

Cristina Bucătaru, Andrei Chivereanu, Elena Dudău, Cristina Gherghe, Nicoleta
Şerban.
2
Ploieşti: Editura Libertas, 2014.
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pot fi citite decât împreună, etalând adecvat, fără a avea pretenţii exhaustive,
specificul unei „culturi de plai” doar prin conjugarea lor.
O bună demonstraţie că (mai ales) volumul al doilea nu poate fi parcurs
fără referiri la primul volum, o constituie precizările aflate în deschiderea
primului volum privind metodologia şi formula de lucru: echipă de dimensiuni
reduse, cu documentare de cabinet şi deplasări de scurtă durată în teren.
Formula concretizează un fel de a treia etapă în cercetarea monografică din
România. Prima etapă a aparţinut desfășurării de forțe grandioase (ca număr,
obiective, realizări şi, bineînţeles, finanţare) consacrată de şcoala gustiană, iar a
doua nenumăratelor încercări individuale, realizate mai mult sau mai puţin
profesionist, totdeauna însă cu pasiune. Formula utilizată în prezentul studiu cu
caracter monografic considerăm a fi bine adaptabilă realităţilor (epistemice, dar
şi economice) actuale, nu numai din România, ci şi din întreg spaţiu balcanic.3
Stricto sensu, timpul de care vorbeam acoperă perioada 2013-2105.
Perioada se extinde însă cu activitatea de cercetare a lui Cristian Muşa,
începută cu mult mai devreme.4 Ca „fiu al satului”, ne pune în faţa unei
realizări numită cândva „antropologie acasă în sens propriu” (Geană, 1997: 80),
în care obiect de studiu etnografic şi antropologic nu este nici cultura unei
populaţii aflate peste mări şi ţări, nici a naţiei din care faci parte, ci chiar a
localităţii în care te-ai născut şi crescut. Este de fapt singurul model de
cercetare antropologică în care distanţa dintre cercetător şi cercetat se anulează,
iar observarea participativă se confundă cu însăşi biografia cercetătorului.5 Dar
modelul ridică în cel mai înalt grad problema subiectivităţii, de care autorul
nostru este conştient ca fiind „inevitabilă” (p. 143). Citindu-i rândurile însă
despre „Spiritul comunitar la Starchiojd. Manifestări şi expresii folclorice din
viaţa comunei” (pp. 143-170), impresia dobândită este aceea de gestionare
corespunzătoare a acestei subiectivităţi.
Diviziunile volumului, cu excepţia celor din finalul acestuia, urmează în
linii mari aceeaşi structură: întâi, o scurtă parte introductivă, cu referinţe
teoretice şi rezultate obţinute pe calea documentării bibliografice. Sunt expuse
aici informaţii privind Starchiojdul sau zona etnografică mai amplă din care
face parte, aşa cum pot fi ele de găsit în surse precum răspunsurile la
chestionarele lui B. P. Haşdeu, în Atlasul etnografic român, în studiul
monografic a lui Stelian Florescu-Pântece, Starchiojd, sat de moşneni în acte,
studii şi mărturii. Schiţă monografică6 etc., dar şi în surse mai puţin ştiinţifice
(caietele Licăi Diaconu), nu mai puţin valoroase însă. Apoi, o a doua parte, cu
bogate detalii etnografice, aşa cum au fost ele culese în urma deplasărilor de
3

Ideea intenţionăm s-o dezvoltăm într-un viitor studiu despre o posibilă „antropologie
balcanică”, ca ramură de sine stătătoare a antropologiei socio-culturale.
4
Chiar înainte de a fi student.
5
De altfel, el apare de multe ori în volum în postura de informator.
6
Ploieşti: Editura Pacific, 1992.
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teren. Referinţele de teren sunt nu doar la Starchiojd, ci şi la alte sate şi cătune
din componenţa comunei, dintre care Valea Anei este cel mai des invocat.
După o introducere cu câteva generalităţi despre volum şi legătura lui cu
volumul anterior, cu menţionarea persoanelor care au avut un aport decisiv la
realizarea lui, indiferent dacă din postura de autori, informatori sau cu alt rol în
apariţia volumului, scrisă de Ioana-Ruxandra Fruntelată, urmează o diviziune a
aceleiaşi autoare despre calendarele populare şi practicile culturale asociate
acestora. Sunt trecute în revistă ciclul festiv hibernal, ciclul festiv pascal,
calendarele ocupaţionale, calendare legate de cultul stămoşilor etc., prin
documentarea lor mai ales prin intermediul câtorva informatori locali. Cititorul
va recunoaşte practici, obiceiuri, ritualuri şi superstiţii comune cu cele din alte
zone etnografice, astfel că în cele din urmă este greu să decelăm un specific
local. După cum conchide autoarea (p. 43), poate Plugul mare din noaptea
revelionului şi gastronomia asociată sărbătorilor sunt elemente de patrimoniu,
dacă nu specifice, măcar emblematice pentru Starchiojd.
Secţiunea consacrată riturilor de trecere este o secţiune mai amplă, în
care sunt cuprinse inclusiv jocurile copiilor starchiojdeni.7 Se remarcă
utilizarea unui cadru teoretic furnizat în principal de Arnold van Gennep, în
care orice rit de trecere are o structură triadică, preliminală, liminală şi
postliminală. Această perspectivă teoretică a intrat demult în bagajul etnologic
peren pentru a mai insista asupra ei, deşi lucrarea Riturile de trecere a fost
neglijată în momentul apariţiei (1909) (Parkin, 2005: 180), contextul etnologic
francez fiind dominat pe atunci de sociologia durkheimiană. Din nou,
obiceiurile la naştere, căsătorie şi înmormântare sunt comune unui areal mai
vast, în acelaşi timp colorate fiind cu o nuanţă locală, ceea ce confirmă
aşteptările de proiecţie a particularului etnografic chiojdean întru generalul
etnologic românesc şi, într-o anume măsură, balcanic. Toate sub-divizunile
încearcă o tratare holistică a fenomenului studiat. Din acest punct de vedere, se
distinge mai ales sub-diviziunea despre obiceiurile de nuntă, în care apare şi o
abundenţă de detalii de organizare a nunţii. Studiul, prin urmare, ar putea fi
inclus chiar într-un volum de sociologie a nunţii. Este o întrebare însă dacă nu
cumva toate normele organizatorice descrise nu sunt ele însele ritualuri în toată
regula, ceea ce ar însemna o ştergere a graniţei între abordarea sociologică şi
cea etnologică.
Următoarea diviziune are titlul „Viziunea magică” şi aparţine lui Andrei
Chivereanu. Întrucât farmecele, vrăjile, descântecele şi alte acte magice
reprezintă comportamente care de obicei au loc în dosul scenei publice, se
păstrează anonimatul informatorilor. Se insistă în special asupra oralităţii
actelor magice, descântecelor şi contravrăjilor, dar sunt prezentate şi o serie de
7

Secţiunea cuprinde următoarele sub-diviziuni: „Obiceiuri la naştere” (Cristina
Bucătaru), „De <ieri> până <azi>: jocurile starchiojdenilor” (Cristina Gherghe),
„Obiceiuri la nuntă” (Elena Dudău), „Obiceiuri de înmormântare” (Nicoleta Şerban).
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ingrediente materiale ale acestora, dintre care „argintul viu” stârneşte
deopotrivă teamă şi admiraţie. Se remarcă preţuirea acordată persoanelor
pricepute în magie benefică, cu puteri de a anula efectul nefast al unor farmece
aruncate atât asupra oamenilor, dar şi a animalelor.
Urmează o diviziune realizată de Cristian Muşa într-o manieră sintetică.
Autorul se foloseşte la maximum de cunoştinţele şi amintirile din perioadele
„traiului meu alături de chiojdeni”, fiind probabil cel mai în măsură să
zugrăvească o frescă adecvată a „Spriritului comunitar la Starchiojd”.8 Sunt
trecute în revistă o serie de „Manifestări şi expresii folclorice din viaţa
comunei”, inventariate nu doar ca diverse specii ale genului folcloric, dar şi în
relevanţa lor pentru un anume fond etno-psihologic. Descoperim chiojdenii ca
având un simţ al umorului dezvoltat, dar şi „mândri şi ambiţioşi [care] nu prea
se lasă înjosiţi şi batjocoriţi” (p. 145).
Diviziunea despre folclorul muzical din comuna Starchiojd, realizată de
etnomuzicologul Constantin Secară, impune, prin chiar natura subiectului
tratat, utilizarea unui bagaj tehnic mai elaborat, prin referire de exemplu la
arhitectonica unui colind, forma unei melodii sau scara heptacordică minoră a
unei colinde. Sunt amintiţi aici şi cei câţiva reprezentanţi contemporani ai
folclorului muzical din zona Starchiojdului. Este vorba de Moise Ţeavă
(interpret la fluier, caval şi cimpoi), de Ion Bocan (interpret la acordeon), ambii
cu un repertoriu de joc în special muntenesc, care cuprinde tipologic hora,
sârba şi brâul. Lor li se alătură Mariana Muşa Trascău, descrisă ca „unul dintre
cei mai talentaţi şi plăcuţi interpreţi de muzică populară din subzona Valea
Teleajănului (p. 180). Remarcăm disponibilitatea acestei interprete de a
dezgropa comori uitate ale repertoriului chiojdean, în contextul în care, după
cum constată Constantin Secară, „situaţia actuală a genurilor muzicale
tradiţionale din arealul comunei Starchiojd se află într-o stare de disoluţie
pronunţată” (p. 173).
Volumul se continuă cu portretele a „Două purtătoare de tradiţie
excepţionale”, realizate de Ioana-Ruxandra Fruntelată, respectiv Cristian Muşa.
Despre Elisabeta (Lucica) Gârbea, informaţiile sunt puse la dispoziţie în
principal de fiica acesteia, Mioriţa Bonea Gârbea, căreia i s-ar putea aplica
acelaşi epitet. Se conturează astfel imaginea unei învăţătoare ale cărei energii
întru conservarea şi promovarea tradiţiilor locale în rândul elevilor (dar şi al
chiojdenilor în general, prin organizarea şi participarea la nenumărate
evenimente culturale) sunt inepuizabile. O viaţă trăită parcă pentru a onora
blazonul aristocrat pe care-l primise prin naştere (trăgându-se din familia
domnitorului Ghica). Cealaltă „excepţională purtătoare de tradiţie” este
întruchipată de Lica Diaconu („Mama Lica”), ale cărei şase caiete cu „fapte de
cultură populară din vremea tinereţii, experienţe şi întâmplări proprii” (p. 184)
au constituit, cum menţionam, un material documentar valoros pentru echipa de
8

Titlul diviziunii, urmat de subtitlul expus în fraza următoare.
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cercetare. Am sugerat înfiinţarea în cadrul Academiei Artelor Tradiţionale de la
Sibiu şi a unui domeniu al ştiinţei populare, cu diverse categorii, printre care şi
etnologia populară (Ştefănucă, 2012: 119-120). Lica Diaconu ar fi meritat din
plin titlul de etnolog popular. Filele de jurnal de teren expuse în continuare
menţin tonalitatea diviziunii anterioare, inclusiv stilul literar, în consonanţă cu
formaţia filologică a autorilor. Ioana-Ruxandra Fruntelată continuă cu alte cinci
schiţe de portret, ale unor săteni care şi-au pus cu generozitate cunoştinţele
locale la dispoziţia cercetătorilor. Nu numai cunoştinţele, dar şi ajutorul pentru
o serie de lucruri şi nevoi în lipsa cărora terenul etnografic ar fi irealizabil.
Cealaltă filă de jurnal este realizată de Andrei Chivereanu, despre încondeierea
ouălor, prezentă doar la Valea Anei şi doar într-o singură gospodărie.
Considerăm oportună reproducerea unor părţi din jurnalul de teren; acestea au
menirea să plaseze cititorul (şi) în anticamera rezultatelor demersului ştiinţific.
Volumul se încheie cu o „Anexă” şi mai multe fotografii. În anexă sunt
exemplificate câteva specii folclorice – clasice, precum balada, colinda,
legenda, oraţia, proverbul (sunt redate peste 500 de proverbe culese de-a lungul
timpului de Cristian Muşa), dar şi mai recente, bancul sau discursul funerar –
culese prin viu grai sau preluate din caietele Licăi Diaconu. Tot în anexă
întâlnim şi un glosar de termeni şi expresii locale, precum şi o listă a
persoanelor „cu care [s-a] stat de vorbă”. Nu lipseşte, bineînţeles, bibliografia.
În ceea ce priveşte aspectele mai puţin reuşite ale volumului, acestea nu
prea sunt de semnalat. Poate unele probleme de redactare (inclusiv
gramaticale), insignifiante însă ca număr. Dacă luăm în considerare mediul
publicistic contemporan, în care neglijenţa în redactare aproape că a devenit o
normă, putem spune că volumul despre Starchiojd este, şi din acest punct de
vedere, o excepţie. De altfel, echipa editorială a Editurii Mythos a Centrului
Judeţean de Cultură Prahova a obişnuit de multă vreme cititorii cu produse de
înaltă calitate tehnică şi artistică. Ar mai fi de semnalat utilizarea expresiei
„trecere în nefiinţă”, pentru care este de recomandat evitarea ei, din cel puţin
două motive: 1) în mod sigur nu este o expresie cu circulaţie locală, şi 2)
cariera filosofică şi teologică a termenului „fiinţă” (şi, indirect, a opusului său,
„nefiinţă”) este atât de complexă încât, prin ambiguitatea pe care o naşte,
aproape că este de evitat în orice expresie.9
Încheiem exprimându-ne încă o dată convingerea că ne aflăm în faţa
unui produs etnologic de rafinament, care poate fi utilizat ca reper şi document
pentru orice iniţiativă de cercetare etnografică în regiune. De asemenea, la
modul comparativ sau inductiv, poate fi valorificat cu încredere pentru orice
demers etnologic regional sau naţional, precum şi antropologic balcanic sau
central european.
9

De exemplu: expresia este folosită pentru a semnala plecarea cuiva din lumea celor
vii, a „fiinţei”, către o lume a celor morţi, a „nefiinţei”. Parmenide din Elea, prin
secolul al VI-lea î. Hr., ar fi zis tocmai invers. Cine are dreptate?
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Camelia Burghele, Satele sălăjene şi poveştile lor,
Bucureşti, Editura Etnologică, 2015, 4 vol.
De formație filolog, etnolog și jurnalist, cu un doctorat în Filologie (pe
un subiect de magie populară: „Psihoterapia populară sau magia magiei”)
finalizat în 2003 la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și coordonat
de profesorul Ion Șeuleanu și o specializare în politici culturale în Danemarca
(conform Dicționarului etnologilor români de Iordan Datcu, 2006), având
experiență profesională în muzeologie și în învățământul superior, Camelia
Burghele și-a fructificat, de-a lungul celor douăzeci de ani de carieră de până
acum, acest parcurs interdisciplinar prin publicarea mai multor volume de
specialitate, explorând, pe de o parte, antropologia sănătății și pe de altă parte,
construirea și deconstruirea, din perspectivă antropologică, a identităților locale
și zonale. Printre acestea, amintim, selectiv, În numele magiei terapeutice (Ed.
Limes, Zalău, 2000), Studii de antropologie a sănătății – note pentru
legitimarea magică, religioasă și medicală a actului terapeutic (Ed. Nereamia
Napocae, Cluj-Napoca, 2004), Repere de cultură tradițională sălăjeană
(Bibliotheca Musei Porolissensis, VII, Zalău, 2006), La nuntă în satele
sălăjene. O lectură antropologică a tradițiilor nupțiale (Ed. „Caiete Silvane”,
Zalău, 2014), Şapte zile în Ţara Silvaniei. Un exerciţiu de antropologie

268

Note și recenzii

culturală (Ed. „Caiete Silvane”, Zalău, 2011, Ediţia a II-a, în colaborare cu
Editura Etnologică, Bucureşti, 2015).
Tetralogia pe care o avem în față, Satele sălăjene și poveștile lor, apărută
cu sprijinul companiei TenarisSilcotub și editată de Daniel Săuca și Emil
Ţîrcomnicu, prelungește și completează firesc preocupările anterioare ale
autoarei. Cele patru cărți - vol. I, Ritmurile cotidianului: dimensiuni
feminine/masculine ale satului sălăjean tradiţional (340 p.), vol. II, Ritual,
ceremonial, sărbătoresc: bucurie şi tristeţe în satul sălăjean tradiţional (240
p.), vol. III, Cămaşa ciumei: mentalitate şi praxis magico-ritual în satele
sălăjene (342 p.) și vol.IV, Înfrângerea bolii: sănătatea refăcută : orizontul
magico-ritual al satului sălăjean (214 p.) – sunt interesante din mai multe
puncte de vedere, pe care le vom enunța în continuare.
În primul rând, amplul demers al autoarei se raportează, parțial polemic,
parțial reverențios, la tradiția monografismului în etnologia românească. Încă
din primul volum, Camelia Burghele ne anunță că va pune în pagină „o
(pseudo)monografie antropologică a satelor sălăjene” (vol. I, p. 8),
justificându-se în continuare: „Nu cred că am atins încă nivelul profesional
pentru a scrie o monografie. După 20 de ani de muzeografie şi etnografie de
teren, preponderent în satele sălăjene, încă nu cred că am căderea să scriu o
monografie a Sălajului. Poate o voi scrie peste încă 20 de ani. Am ales, aşadar,
să scriu, deocamdată, prudent, doar povestea satelor sălăjene, într-un demers de
Şeherezadă care, după ce va fi spus 1001 poveşti ale satelor sălăjene, va avea
curajul să scrie un volum final de concluzii” (Vol. I, p.12). În continuare,
mărturisește că împreună cu Daniel Săuca, managerul Centrului de Cultură şi
Artă al Judeţului Sălaj, a conturat proiectul unei descrieri etnografice a satelor
sălăjene, în contextul în care lucrarea lui Ioan Augustin Goia despre Zona
etnografică Meseș împlinise deja trei decenii de la apariție, iar etnologii de la
Institutul Arhiva de Folclor a Academiei din Cluj considerau că Sălajul este,
mai mult sau mai puțin, „o pată albă” pe harta etnografiei românești (Vol. I,
p.13 sqq). Modelul de lucru, monografismul colectiv al școlii gustiene, este
imposibil de urmat de un singur cercetător: „Ca studentă şi, apoi, cercetător
ştiinţific şi etnograf de teren, am fost mereu fascinată de cercetarea gustiană a
satelor româneşti, de nobleţea şi în egală măsură de îndrăzneala unui atât de
grandios proiect. Am visat mereu să fiu membru într-o astfel de echipă. Nu s-a
întâmplat acest lucru dar mă gândesc că dacă în fiecare zonă a ţării cineva ar
descrie, ca mine, viaţa cotidiană, împlinirea sărbătorii sau scenariile rituale de
raportare la divin ale satelor, poate s-ar găsi o minte luminată care să le pună
cap la cap şi să sintetizeze un profil al ţăranului român nostalgic după
vremurile patriarhale ale tinereţii lui şi contrariat de perspectivele europene ale
bătrâneţii lui” (Vol. I, p. 12). Înțelegem, prin urmare, că ne aflăm în fața unui
„cap de pod” și că, oricât de impresionant ar fi numărul paginilor din cele patru
volume deja publicate, acestea sunt doar o mostră din ceea ce ar putea deveni
monografia antropologică a Sălajului prin dezvoltările ulterioare planificate.
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Angajându-ne, prin lectură, în universul rural sălăjean comentat și
interpretat copios de Camelia Burghele, înțelegem că, într-adevăr, așa stau
lucrurile: tetralogia este doar un început a ceea ce s-ar putea constitui într-o
monografie antropologică zonală de referință în peisajul academic românesc,
instituind, așa cum observa Nicolae Panea în prefața la vol. IV al seriei, un
model de bună practică.
Cele patru volume se grupează simetric, alcătuind un întreg, cu toate că,
așa cum se precizează în notele introductive, autoarea integrează în conținut
mai multe texte substanțiale publicate anterior. Primele două cărți se referă la
sărbătoresc și cotidian în satul sălăjean contemporan, din perspectiva raportării
la ritual, dar și a identității de rol (masculin/ feminin), în vreme ce următoarele
două schițează un repertoriu de subiecte privitoare la antropologia sănătății în
același areal; volumele I și al III-lea sunt mai teoretice, iar în volumele al II-lea
și al IV-lea găsim mai multe ilustrări și interpretări ale materialului de teren.
Pe lângă această nouă problematizare a monografismului, cărțile
Cameliei Burghele sunt foarte bogate în sugestii terminologice și interpretative.
Într-o ordine alfabetică și selectivă, perspectivele discutate țin de antropologia
corpului, antropologia interpretativă, antropologia medicală, antropologia
riscului, antropologia sănătății, comunicarea interculturală, etnografie,
etnologia europeană, etnologia de urgență, etnomedicină, etnopsihiatrie, istoria
vieții, muzeologie, semiotică, structuralism; iar printre subtemele abordate
găsim: deontologia cercetării de teren, dinamica rural-urban, globalizarea,
interculturalitatea și interconfesionalitatea, localismul și regionalismul, media
terapeutică și piața terapeutică, medicalizarea morții și depersonalizarea bolii,
migrația, patrimonializarea, patrimoniul cultural imaterial, raportul identitatealteritate, regii taumaturgi, relația mântuire-tămăduire (sacroterapia),
religiozitatea populară. Se simt, în această „efervescență terminologică” (vol.
III, p.33), siguranța profesionistului, efortul de a integra materia etnografică în
limbajul interpretativ actual, dar și pasiunea contagioasă pentru obiectul
cercetării, o pasiune cu rezultate spectaculos de creative, pe care le descoperim
mai ales în volumele de antropologie a sănătății, de unde aflăm, printre altele,
care este legătura între Ciuma lui Camus, Dune de Frank Herbert și Tinerețe
fără bătrânețe și viață fără de moarte sau cum a luat naștere „Sfântu
Paracetamol”.
Un alt segment de interes major al operei oferite de Camelia Burghele
cititorilor (și pe care, printr-o alchimie fond – formă ce-i este proprie, reușește
s-o scrie în așa fel încât să se adreseze și specialiștilor și celor „neinițiați”)
circumscrie informația de teren, asamblată astfel încât să consolideze sau
uneori, să pună sub semnul întrebării descifrările antropologice ale „poveștilor”
Sălajului. Răsfoind volumele, aflăm despre „nunta ca la oraș” (făcută în satul
Marin) (vol. I), „corindatul” la Valcău, Crăciunul la Chilioara, tăiatul porcului
la Valcău de Jos, „pomul de mazăre” la Surduc, sfințirea gospodăriei de
Bobotează la Halmășd, visatul „drăguțului” la Tusa (vol. II). Memorabile sunt
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relatările Lodovicăi Gui din Valcău despre pelerinajele la Nicula, la care a
participat treizeci de ani la rând, între 1968 și 1997 (vol. III), sau descrierea
„identităților de rol” în cuvintele Liviei Fărcaș din Biușa: „Femeile făceau pita,
coceau, torceau, ţeseau, făceau silvoizu ori soponu, iarna, şi curăţenie în casă.
Bărbaţii, ce făceau bărbaţii? No, bărbaţii vineau cu fetele la şezătoare şi mai
stăteau acolo şi mai beau câte un pahar de ghin... asta făceau bărbaţii, şi poate
mai băgau cartofii în ler...” (vol. I, p.120). Fără îndoială, unul dintre viitoarele
volume ale seriei „pseudomonografice” deschise de autoare va trebui să reia
aceste informații și să le contextualizeze într-o scriere (poate diaristică) a
terenurilor pe care le-a parcurs, urmată de constituirea corpusului de texte cu
relevanță antropologică, organizate după unul dintre modelele existente în
bibliografie sau după o logică dictată de natura informațiilor culese. O
inventariere a limbajului (limbajelor) locale s-ar cuveni să ocupe și ea un loc în
această sperată continuare a revelațiilor despre terenul sălăjean, așa cum ar
merita investigată și cultura alimentară a zonei, extrem de bogată, rafinată și
„verbalizată”, după cum sugerează datele deja publicate de Camelia Burghele.
În fine, o altă linie de forță și de legătură între ideile puse în spectacol în
Satele sălăjene şi poveştile lor se află în poziția autoarei față de realitatea vie,
în continuă schimbare, la care se raportează fără plase de siguranță și
prejudecăți metodologice, având ca reper „studiul diacronic”, pe care scrie de
mai multe ori că-l privilegiază, dar fără să renunțe nicio clipă la curiozitatea de
a se întoarce pe teren și la răbdarea de a distinge, din observările unor fapte
sincrone, limbaje, semne, mecanisme, mentalități. Astfel, suntem provocați de
câteva sugestii interpretative de mare subtilitate și pertinență, în special în cele
două volume de antropologie a sănătății, unde citim, de exemplu, despre dubla
orientare a „permeabilității dintre modern şi tradiţional” (vol. III, p.275), o idee
ce poate destabiliza tradiția raportării lineare la relația dintre trecut și prezent în
societățile contemporane.
Adăugând la cele deja spuse observația că, pe lângă bibliografia diversă
și ramificată din peisajul științific național și internațional pe care o folosește,
Camelia Burghele este printre puținii antropologi de la noi care-și citește cu
atenție și-și citează colegii de generație, considerăm că am formulat încă un
argument ce susține valoarea generală a acestei lucrări aparent zonale .
Ca o apreciere de ansamblu, putem spune că demersul teoretic raportat la
satul românesc contemporan („referențialul”) pe care-l propune Camelia
Burghele, este unul experimental, autoarea testând, pe rând, diferite ipoteze de
interpretare prin aplicarea acestora asupra unui material de teren voluminos și
valoros și validându-le, în final, pe toate, după demonstrații cuceritoare de
scriitură antropologică. O astfel de abordare a obiectului, sincronizată cu
tendințele actuale din studiile culturale, nu stă la îndemâna oricui, pentru că
presupune o dublă integrare, pe de o parte, într-un tablou conceptual umanist
supraaglomerat și palimpsestic și pe de altă parte, în realitatea unui teren
extrem de complex și dinamic. Eleganța stilului Cameliei Burghele, pe care au
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observat-o și exegeții ei anteriori, ar putea crea impresia de alunecare ludică pe
suprafețele cercetate. În realitate, modul persuasiv în care reușește să creeze
punți de „Șeherezadă” între teorie și practică și să ne conducă pe drumuri ce ni
se par ușor de străbătut, deși, în fond, ele se construiesc sub ochii noștri, este o
probă de virtuozitate.
Ioana-Ruxandra FRUNTELATĂ
Conf. univ. dr. – Universitatea din Bucureşti

Publicaţiile Editurii „ASTRA Museum” în 2015*
1. Oana Burcea, Rromii povestesc/Roma people are sharing their
stories, 128 p.
La începutul anului 2015 s-a reeditat volumul semnat de Oana Burcea,
Rromii povestesc, într-o ediție bilingvă de această dată, română și engleză.
Romii povestesc cuprinde o serie de interviuri realizate de autoare în timpul
cercetărilor întreprinse pe teren între anii 2009-2013, privind cultura rromilor
(locuința tradițională, momentul deportării în Transnistria, cântatul miresei,
pasiunea pentru lectură sau momentul nașterii pruncilor etc.), în localități din
județul Sibiu unde componenta etniei rome este încă bine reprezentată. Eroii
principali ai volumului sunt: Veta Clopotar, Nina Clopotar și Marica Grancea
(din Ighișu Vechi), Ițoc Căldărar (din Brateiu), Toma Fierariu (din Fofeldea) și
Victor Căldărar (din Merghindeal).
Volumul poate fi parcurs ușor atât de cititorii români, cât și de vorbitorii
de limba engleză. Numeroase fotografii color realizate de Maurizio Marchesini
redând personajele intervievate în propria locuință însoțesc textele. Această
serie de povestiri este destinată tuturor celor interesați de etnia rromilor:
etnografi, antropologi, istorici, dar și publicului larg.
2. Mihaela Gherghel, Pâine și plăcinte la cuptor, 80 p.
Publicația Pâine și plăcinte la cuptor reprezintă o primă încercare a
autoarei, muzeograf Mihaela Gherghel, de a edita o carte în care să fie adunate,
într-un singur loc, o serie de rețete de pâine și plăcinte preparate în cuptorul
tradițional. Rezultat al cercetărilor desfășurate pe teren între anii 2006-2014, în
localități din județele Brașov și Sibiu, dar și cu ocazia unor manifestări de tip
târg, festival, demonstrație de artă culinară, desfășurate în Muzeul Civilizației
Populare Tradiționale ASTRA – Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului,
volumul este structurat în două secțiuni: în prima parte este prezentat modul în
care se prepară pâinea: de la cuptorul pentru coacere și lemnele pentru foc, la
instrumentatul folosit, prepararea propriu-zisă a aluatului de pâine și coacerea,
rețete de pâine, rețete de plăcinte dulci și sărate (având cantitățile redate doar
orientativ, gospodinele ținând cont de ingredientele pe care le aveau la
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îndemână și de numărul de membrii ai familiei). Sunt menționate, totodată, și
câteva sfaturi practice privind făina, drojdia și lemnele. Partea a doua a
publicației cuprinde repertoriul tipologic al cuptoarelor aflate în gospodăriile de
olari din Muzeul Civilizației Populare Tradiționale ASTRA – Muzeul în aer
liber din Dumbrava Sibiului (schițe detaliate și fotografii).
Realizată în condiții grafice excelente, Pâine și plăcinte la cuptor se
dorește a fi un ghid pentru cititorii dornici să descopere o alimentație sănătoasă
și să redescopere gustul de odinioară.
3. Cibinium 2015, 300 p.
Prin tomul din 2015 se continuă prezentarea cercetărilor realizate de
muzeografi și restauratori ai Complexului Național Muzeal ASTRA, dar și de
colaboratori din alte instituții (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu,
Institutul de Cercetări Socio-umane Sibiu, Facultatea de Teologie Sibiu,
Muzeul Grigore Antipa din București etc.). Asemănător și altor tomuri apărute
anterior, Cibinium 2015 este structurat tematic astfel:
- Studii și articole (pp. 7-211): Andreea Buzaş, Muzeele etnografice în
aer liber din România. Consideraţii etnologice, Lucian Robu și Liviu Velţan,
Aspecte ale cercetării şi reprezentării gospodăriei de pescar lipovean din
Mahmudia (Tulcea), în cadrul Muzeului Tehnicii Populare din Sibiu.
Consideraţii de etnologie a alimentaţiei, Valerie Deleanu, Vehicule tradiţionale
de mici dimensiuni din Ţara Oltului (II), Valerie Deleanu, Ţara Oltului în
conştiinţa locuitorilor săi, Simona Malearov, Lăzile săseşti din Transilvania,
Heidrun König, Lăzile din Brădeni/ Henndorf. Repere iconologice, Constantin
Popa, Contribuţii la cunoaşterea vieţii economice tradiţionale din localitatea
Cârţişoara, judeţul Sibiu, Rodica Gabriela Herbel, Biserica din satul Şirineasa,
comuna Şirineasa, judeţul Vâlcea, Alina-Alexandra Rădulescu, Proiectul
„Nirai Kanai şi Onari-gami. Viaţa spirituală în Okinawa, Japonia”. Câteva
repere pentru înţelegerea insulelor Ryūkyū, Maria Şpan, „Hainele româneşti”
din Gura Râului. Comunicare prin imagine, Constantin Necula, Fundamentul
teologic al culturii etnologice, Raluca Ioana Andrei, Muzeul şi proiectele
pentru vârstnici, între angajare, voluntariat şi petrecere a timpului liber.
Un subcapitol este dedicat lucrărilor prezentate la Sesiunea aniversară
Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului – 50 de ani. Amintiri. Realizări.
Perspective, desfășurat la Sibiu între 30 septembrie – 4 octombrie 2013.
Amintim aici lucrările semnate de: Iulia-Dorina Stanciu (Abordarea Târgului
de fete de pe Muntele Găina din perspectivă istorico-evolutivă), Duratru
Stavarache (Hilarie Mitrea. 1842-1904. Adevăr şi legendă cu privire la viaţa şi
activitatea sa), Rodica Brad (Pe urmele doctorului militar Ioan Arsenie din
Gura Râului), Iorgu Petrescu și Angela Petrescu (Donatori ai colecţiilor
etnografice ale Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”),
Anca Sârbi (Serbarea cailor în Leonberg – Germania).
- Conservare-restaurare (pp. 215-267): Mirel Bucur, Intervenţii de
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restaurare în cazul uşilor împărăteşti de la biserica de lemn din Comăneşti,
judeţul Gorj, Valerie Ion Olaru, Mobilierul pictat din sudul Transilvaniei,
Gabriela Negoescu, Daniela Văcariu, Restaurarea unei lăzi veneţiene din
secolul al XV-lea, Anamaria Floca, Cojoc din zona Transilvaniei: prezentare şi
restaurare.
- Prezentări de carte. Recenzii (pp. 271-281): Andreea Buzaş, Ilie Moise,
Mircea Lac, dascăl de tradiţii, Sibiu, Editura „ASTRA Museum”, 2015,
Valerie Deleanu, Geomal şi problemele monografiilor locale, Valerie Deleanu,
Volker Wollmann. Patrimoniul preindustrial şi industrial în România. Vol. III,
Sibiu, Editura Honterus, 2012, Liliana Oprescu; Lucian Nicolae Robu, Volker
Wollmann. Patrimoniul preindustrial și industrial în România, Sibiu, Editura
Honterus, vol. I-IV, 2010-2014, Mircea Lac, Ilie Moise. Secvenţe hunedorene,
Alba Iulia, Editura Altip, 2015.
- Aniversări (pp. 284-291): Alexiu Tatu, Ana Grama - un reper în
arhivistică şi etnomuzeografia românească, Ioan Lăcătuşu, Vasile Lechințan,
Ana Grama şi colecţia „profesioniştii noştri”, George Tomegea, Valerie
Deleanu - 75 de ani.
- In Memoriam (pp. 294-298): Valerie Deleanu, In memoriam Ioan
Godea, Karla Bianca Roşca, Horst Klusch... o viaţă dedicată pasiunilor...
amintirilor... idealurilor... cărţilor... obiectelor.
Parcurgerea acestui tom, de o ţinută ştiinţifică şi tehnică aparte, se
impune atât etnologului, cât şi omului de rând.
4. Marketingul și educația în muzee, coord.: Raluca Andrei, Eliza
Penciu, ediția a VI-a, 2015, 200 p.
Cea de a șasea ediţie a sesiunii de comunicări Marketingul şi educaţia în
muzee, desfășurată între 1-2 octombrie 2015 la Muzeul ASTRA, a beneficiat de
variate abordări, de la preocupări de istorie locală, etnografie, programe de
formare cu teme de istorie, istorie naturală și istoria artei, exemple de bună
practică în ceea ce priveşte punerea în valoare a patrimoniului prin
accesibilizarea lui în mediul virtual, prin preocupările turismului cultural sau
prin activități practice ce au implicat participări ale elevilor de toate vârstele, la
proiectele derulate de și prin muzee.
Menționăm cuprinsul publicației: Luminiţa Anghelescu, Daniela Ilie,
Moştenirea noastră brâncovenească - proiect educaţional, Adriana Avram,
Edutainment muzeal în reconstruirea unei expoziţii de bază, Voica Baciu,
Manuscrisele iluminate în viziunea copiilor, Dr. Maria Barna, Strategii de
diseminare online a informaţiei în campania White Palace-Dark Story, Ion
Catană, Festivalul Copiilor „Măria Lătăreţu” ediţia a IV-a, la Muzeul
Gorjului, Dr. Irina Cîrstina, Joc prin labirint la Muzeul de Istorie. Programul
Vacanţa la muzeu, Dr. Irina Cîrstina, Camelia Niţă, Fereastră în timp.
Cancelaria domnească de la Târgovişte pe înţelesul copiilor, Laura Coltofean,
Alexandru-Ilie Munteanu, Palatul Brukenthal prin obiectiv. Filmele campaniei
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White Palace-Dark Story, Ciprian Crişan, Astromania - curs intensiv de iniţiere
în astronomie - într-un program educaţional de vacanţă, Baptiste Delaunay
Lebrun, L'adaptation des concept de médiation francais en Roumanie: le cas
des nouvelles technologies pour le musée en plein air ASTRA, Dr. Florina
Diaconu, Proiect educaţional Mărturiile timpului – fosilele, Rareş Dina,
Collage. Art... Under Construction, Mihai Dragomir, Amalia Alexandru,
Valorificarea patrimoniului cultural prin conceptul de living history, Cornel
Dumitrescu, Andreea Majuru, Câteva aspecte despre voluntariat la Muzeul
Naţional al Satului „Dimitrie Guşti” din Bucureşti. Activităţi educativmuzeale. O abordare sociologică, Nicolae Furtună, Ela Ciorîţă, Grădinile
viitorului în spaţiul urban - Proiect educaţional la Muzeul de Vânătoare
„August von Spiess”, Elena Găvan, Jocul de acasă – Transilvania. O nouă
perspectivă de revitalizare a costumului tradiţional în rândul tinerilor,
Andreea Majuru, Andreea Nanciu, Grădina de legume... la Muzeul Satului,
prof.dr. Adriana Misachevici, Cercul de geografie, educaţia ecologică în şi
prin muzeu - reciclarea deşeurilor, Irina-Eliza Penciu, Zece ani de Ziua
Sugarului la Muzeul ASTRA. 2006-2015, Elena Elisabeta Pleniceanu, Vacanţă
de poveste - Şcoala de vară 2015, Liviu Pripon, Gabriela Cuzepan, Bianca
Drăghiciu, Proiectul educaţional Vizitatori de Iarna în Gradina Muzeului de
Istorie Naturală din Sibiu, Muzeul Național Brukenthal, Ioana Tarău, Angelica
Iacob, Ora de şcoală la muzeu în cadrul proiectului cultural Patrimoniul
muzeal - instrument de învăţare, Magdalena Trăistaru, Şcoala de vară ediţia a
VI-a 2015, Dr. Ghizela Vonica, Adriana Hermann, Ghid în lumea animalelor,
Anca Zahaniciuc, Tabăra Etnografică de Vară organizată de Muzeul
Etnografic al Transilvaniei.
În încheiere enumerăm și publicațiile în format electronic:
Workshop de restaurare icoane pe sticlă, ediția a II-a, editor Alina
Geanina Ionescu, 2015 (CD-Rom)
Saloanele ASTREI. Artă contemporană românească, ediţia a III-a,
coord. Alina Geanina Ionescu, 2015 (CD-Rom)
Saloanele ASTREI. Memoriile tradiției, ediţia a III-a, coord. Alina
Geanina Ionescu, 2015 (CD-Rom)
Delia VOINA
Muzeograf – CNM Astra Sibiu

*

Editura „ASTRA Museum” pregăteşte editorial, pentru tipar, lucrări privind
activitatea Complexului Naţional Muzeal ASTRA, a secţiilor muzeale şi a
departamentelor din subordinea sa: monografii, cataloage de colecţie şi de expoziţii,
broşuri, pliante, volume ale unor sesiuni ştiinţifice şi simpozioane naţionale şi
internaţionale, lucrări de referinţă în domeniile etnografiei, etno-muzeologiei şi
antropologiei, lucrări privind problemele cu care se confruntă muzeele din România, cu
prioritate muzeele în aer liber, lucrări pe suport electronic sau produse multimedia.
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Poate cel mai important eveniment etnologic, petrecut în timpul care s-a
scurs de la apariția tomului anterior al periodicului Studii și comunicări de
etnologie, îl reprezintă Centenarul nașterii profesorului Gh. Pavelescu.
Personalitate de prim rang a vieții academice românești, consemnată în toate
enciclopediile de specialitate, profesorul Gh. Pavelescu s-a născut la 31 martie
1915, în localitatea Purcăreți, comuna Pianu din județul Alba. Și-a început
studiile în satul natal, apoi le-a continuat la Sebeș, Orăștie și Cluj – unde a
urmat Facultatea de Litere și Filozofie. Discipol al unor personalități de marcă
ale timpului (Ion Mușlea, Dimitrie Gusti, Lucian Blaga, Romulus Vuia), Gh.
Pavelescu a fost, până în 2006, profesor la Universitatea din Sibiu. A obținut –
până la 30 de ani – trei doctorate: în sociologie (1942), în filozofia culturii
(1942) și în etnografie (1945). S-a remarcat în domeniul cercetărilor de teren,
cu un interes special pentru magie, folclor, etnoiatrie, muzeologie și literatură și
a publicat 20 de cărți și cca. 200 de studii și articole în reviste de specialitate.
Sala Facultății de Științe Socio-Umane Sibiu, care a găzduit deschiderea
oficială a manifestărilor prilejuite de Centenar, poartă de joi, 15 octombrie
2015, numele „Gh. Pavelescu”, iar tomul XXIX al periodicului Academiei
Române, Studii și comunicări de etnologie, a fost dedicat profesorului Gh.
Pavelescu – gesturi firești, menite să-i marcheze performanțele din domeniul
etnologiei. Printre temele conferinței, discutate de personalități precum Ion
Taloș, Ilie Moise, Ion Cuceu, Corneliu Bucur, Nicolae Constantinescu, Ion
Pop-Curșeu, Nicu Gavriluță, Ion Oprișan, Zoltan Rostas, Marin Marian Bălașa,
Camelia Burghele, Laura Pop ș.a., s-au numărat: „Magiile minţilor noastre
cotidiene”, „Divinaţia în spaţiul românesc. Practică, semn şi interpretare”, „Gh.
Pavelescu, ultimul monografist din România”, „Primele semnale ale
monografismului gustian în spaţiul public”, „Prezenţa aromânilor în cercetările
monografice gustiene din Dobrogea” şi „Accesul la educaţie - premisă în
prevenirea marginalizării sociale”. În ziua de 17 octombrie, participanții la
Conferință au vizitat câteva localități din Mărginimea Sibiului (Săliște, Tilișca,
Rod, Poiana, Jina) după care s-au deplasat la Alba Iulia, unde Centrul de
Cultură „Augustin Bena” a organizat ediția a XII-a a Colocviilor Naționale de
Etnografie și Folclor „Gh. Pavelescu”. În aceeași zi, după deschiderea festivă, a
fost lansat documentarul Centenar Gh. Pavelescu, realizat de prof. Daniela
Floroian. Duminică, 18 octombrie, participanții s-au deplasat în localitatea
natală a profesorului Gh. Pavelescu – Purcăreți (comuna Pianu), în care au
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vizitat cimitirul bisericii (unde se află cunoscuții stâlpi funerari specifici zonei)
şi școala din localitate, căreia i s-a dat numele lui Gh. Pavelescu. Dezvelirea
unei plăci comemorative, în prezența oficialităților și a membrilor familiei,
urmată de vizita la casa natală a profesorului, au încheiat festivitățile de la
Purcăreți, admirabil organizate de primarul Marin Petruse în colaborare cu
diriguitorii culturii albaiuliene.
Anul 2015 s-a încheiat cu sesiunea de comunicări a „Institutului de
Cercetări Socio-Umane Sibiu”, desfășurată în 11 decembrie, cu participarea
unor cercetători consacrați, muzeografi, restauratori și cadre didactice de la
principalele instituții de cultură sibiene: Complexul Național Muzeal Astra,
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Muzeul Național Brukenthal și
Arhiepiscopia Ortodoxă Sibiu. În deschiderea sesiunii au fost lansate atât
revistele şi lucrările științifice apărute sub egida Institutului de Cercetări SocioUmane Sibiu, cât și alte publicații la care au colaborat cercetătorii instituției
noastre în cursul anului 2015: Anuarul ICSU Sibiu, tomul XXII/2015; Historia
Urbana, tomul XXIII/2015; Forschungen zur Volks- und Landeskunde, tomul
58/2015; Studii şi comunicări de etnologie, Tomul XXIX/2015; Dan Dumitru
Iacob, Elitele din principatele române în prima jumătate a secolului al XIX-lea.
Sociabilitate și divertisment, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași,
2015, 410 p.; Dan Dumitru Iacob (editor), Avere, prestigiu și cultură materială
în surse patrimoniale. Inventare de averi din secolele XVI-XIX, Editura
Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2015, 802 p.; Ilie Moise, Secvențe
hunedorene..., Editura Altip, Alba Iulia, 2015, 95 p.; Ilie Moise, Mircea Lac,
dascăl de tradiții, Editura „ASTRA Museum”, Sibiu, 2015, 100 p.;
Siebenbürgisch-Sächsisches Wörterbuch, Zehnter Band, S-Schenkwein,
Bearbeiter Malwine Dengel, Sigrid Haldenwang, Editura Academiei Române,
Bucureşti şi Böhlau Verlag, Köln, Weimar, Viena, 2014, 319 p.; Bibliografia
românească de etnografie și folclor 2001-2010. Partea I. Coordonator: Rodica
Raliade. Colectiv de autori: Carmen Bulete, Adelina Dogaru, Armand Guță,
Rodica Raliade, Elena Șulea. Colaboratori: Carmen Banța, Ileana Benga,
Andreea Buzaș, Ilie Moise ş.a., Editura Academiei Române, 2015, 669 p.;
Popasuri culinare în ținutul Sibiului, DVD, Centrul Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu, 2015;
Enciclopedia Română, coordonată de Corneliu Diaconovici. Corespondența
Biroului Redacțional de la Sibiu cu colaboratorii. Vol. I, 1895-1896. Ediție de
documente, note, introducere, notă asupra ediției, glosar și indici de Vasile
Ciobanu și Alexiu Tatu, Editura Armanis, Sibiu, 2015, 575 p.
Salonul Național al Cărții de Etnologie – ediția a VII-a – s-a desfășurat,
conform tradiției, la biblioteca județeană „Antim Ivireanul” din Râmnicu
Vâlcea, în perioada 30-31 martie 2016. A reunit producția editorială a cca. 40
de edituri și instituții care se ocupă de promovarea și valorificarea culturii
tradiționale. La deschiderea oficială a Salonului… au rostit alocuțiuni conf.
univ. dr. Remus Grigorescu – directorul Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul”
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Vâlcea și prof. Elena Stoica – director interimar al Centrului Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, din partea
organizatorilor expoziției. Producția editorială din 2015 a fost prezentată de
prof. univ. dr. Nicolae Constantinescu (Universitatea din București), prof. univ.
dr. Ilie Moise (Sibiu), conf. univ. dr. Ioana Fruntelată (Universitatea din
București), dr. Andreea Buzaș (Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu),
prof. dr. Gheorghe Deaconu (Râmnicu Vâlcea), conf. univ. dr. Ioan St. Lazăr
(Râmnicu Vâlcea), Liliana Terziu (Drăgănești – Olt), Mihaela Lală (Muzeul
Drăgănești).
La Festivalul Internațional „Lucian Blaga” – ediția a XXXVI-a –
desfășurat la Sebeș-Lancrăm în zilele de 6 și 7 mai a.c., au participat
personalități din întreg spațiul românesc, Sibiul fiind reprezentat de prof. univ.
dr. Ilie Moise, care a prezentat comunicarea „Lucian Blaga – sub cupola
Academiei Române”. Autorul a adus în discuție date inedite privind primirea
magului de la Lancrăm în înaltul for științific și cultural al României.
Aniversarea a 80 de ani de la inaugurarea Muzeului Național al Satului
„Dimitrie Gusti”, în perioada 16-22 mai 2016, a debutat cu un Colocviu
Internațional intitulat „Etnomuzeologica”, axat pe viitorul muzeelor în aer
liber, la care au participat cercetători, muzeografi și directori de muzee din
întreg spațiul european. Au salutat participanții la simpozion conf. univ. dr.
Paula Popoiu – managerul Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti” și dr.
Katarina Frost de la Vallby Friluftsmuseum Suedia – președintele Asociației
Europene a Muzeelor în Aer Liber. Cu acest prilej Ilie Moise a felicitat, în
numele Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, întreg colectivul instituției
aniversate. A doua zi, în 17 mai, a fost inaugurat „Satul Nou” care a intrat
definitiv în circuitul de vizitare al Muzeului. La gospodăria de apicultor din
Cut, jud. Alba, oaspeții au fost așteptați de foștii proprietari, Ana și Ilie Moise,
și de un grup de săteni îmbrăcați în costumele populare specifice locului.
Conferința Națională „Academia Română și cercetarea culturii
tradiționale”, organizată de Institutul „Arhiva de Folclor” de la Cluj Napoca, în
19 mai 2016, a strâns în burgul de pe Someș cercetători din întreg arealul
românesc și de peste hotare. Sibiul a fost reprezentat de prof. univ. dr. Ilie
Moise, dr. Andreea Buzaș și dr. Vasile Ciobanu de la Institutul de Cercetări
Socio-Umane Sibiu, iar de la Universitatea „Lucian Blaga” de către conf. univ.
dr. Amalia Pavelescu.
În perioada 16-17 iunie 2016, Complexul Național Muzeal Astra Sibiu a
organizat sesiunea națională de comunicări științifice, Patrimoniu deschis.
Muzeele și patrimoniul multietnic. Sesiunea a fost structurată pe trei axe:
valoare și relevanță (muzeu vs. comunitate); evoluția comunităților multietnice
din România (secvențe cheie); politici publice de sprijinire a minorităților. La
lucrările sesiunii au participat din partea ICSU Sibiu – acad. Paul Niedermaier,
proiectantul muzeului din Dumbrava Sibiului și prof. univ. dr. Ilie Moise,
membru în Consiliul științific al CNM Astra.
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Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești a organizat în perioada 8-10
iulie 2016 aniversarea unei jumătăți de secol de la înființarea Muzeului în aer
liber din Golești. La sesiunea de comunicări științifice prilejuită de acest
eveniment, comunitatea academică sibiană a fost reprezentată de acad. Paul
Niedermaier, proiectantul muzeului în aer liber de la Golești, prof. univ. dr. Ilie
Moise și dr. Andreea Buzaș.
Olimpiada Națională „Meșteșuguri artistice tradiționale” – ediția a
XXI-a – s-a desfășurat, ca în fiecare an, în muzeul din Dumbrava Sibiului, în
perioada 27 iulie-1 august 2016. Ediția din acest an a adunat în muzeul în aer
liber 250 de participanți, din 30 de județe ale țării. Latura internațională a fost
asigurată de participarea unor tineri meșteșugari din Republica Populară
Chineză, Republica Bulgaria şi Republica Moldova. Juriul, coordonat de prof.
univ. dr. Ilie Moise și alcătuit din specialiștii Complexului Național Muzeal
Astra, a acordat premii pentru toate segmentele artei populare practicate în
spațiul românesc: pictură pe sticlă și lemn, sculptură în lemn și os,
metaloplastie, țesut-cusut, încondeiat ouă, confecționat măști, port popular ș.a.
Ediția a V-a a Taberei de educație și creație organizată de Centrul
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara și
coordonată de prof. Mircea Lac s-a desfășurat în perioada 3-7 august, având
drept scop „cunoașterea și înțelegerea unor elemente de educație pentru
patrimoniu, care să solicite o schimbare de concepție și de activare a facultății
de a conștientiza, căuta și descifra identitatea noastră” (M. Lac). Tabăra a fost
dedicată cunoașterii zonei Văii Jiului și a Momârlanilor, având un program
dens de vizitare a monumentelor istorice și muzeelor, cu drumeții și activități
lucrative, la care au participat, deopotrivă, elevi și studenți (Școala Populară de
Arte Deva, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu), precum și cercetători din Deva
și Sibiu.
În perioada 31 august-5 septembrie s-a desfășurat cea de-a VIII-a ediție a
Taberei de cercetare etnografică în localitățile Bata, Căprioara și Săvârșin
(județul Arad). Organizată de Centrul Cultural Județean Arad și coordonată de
dr. Elena Rodica Colta, cercetarea a reunit specialiști de la importante instituții
de profil: conf. univ. dr. Narcisa Știucă (Facultatea de Litere București), dr.
Adelina Dogaru și drd. Cristian Mușa (Institutul de Etnografie și Folclor
„Constantin Brăiloiu”), dr. Andreea Buzaș (ICSU Sibiu). Materialele rezultate
în urma cercetării vor fi arhivate în baza de date etnografice a Centrului
Cultural Județean Arad și valorificate în publicații de specialitate.
Festivalul Interjudețean de Folclor „Cântecele Oltului”, ajuns la ediția cu
nr. 48, a devenit un eveniment dedicat valorificării portului, tradițiilor,
cântecelor și dansurilor specifice județelor riverane Oltului. A avut loc, ca de
obicei, la Călimănești-Vâlcea în zilele de 20-21 august, în prezența unui public
atașat culturii și civilizației tradiționale. Sibiul a fost reprezentat de Ansamblul
folcloric Avrig.
Andreea BUZAȘ
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centenar
Ilie Moise: Mircea Lac, dascăl de
tradiții
Cronica
Cronica
Sumar general al volumelor XXI-XXX
de „Studii și comunicări de
etnologie”
George Bariţiu despre problemele
creaţiei artistice în Transilvania sec.
al XIX-lea. Valorificare și conservare
Cursul de vară pentru etnografie
germană de la Sibiu (1926)
Adolf Schullerus la 150 de ani de la
naștere
Vioara: concept, evoluție, perfecțiune

XXVII
XXVII
XXVIII

2013
2013
2014

459-460
463-470
101-117

XXVIII
XXIX

2014
2015

275-280
103-134

XXIX

2015

244-245

XXIX

2015

270-271

XXIX
XXX
XXX

2015
2016
2016

272-275
275-278
279-297

XXI

2007

93-96

XXVII

2013

412-430

XXVIII

2014

231-235

XXX

2016

140-147

Aspecte ale tehnicii violonistice în
practica populară
Traian Mârza: Folclor muzical din
Bihor
Consideraţii asupra reprezentării
folclorului muzical-coregrafic din
România
O specie folclorică neglijată : Hora
mortului
Meșteșuguri tradiţionale din judeţul
Arad: sumănăritul și cojocăritul
Olăritul în judeţul Arad. Centre de
ceramică, tehnici de lucru și produse
Lecturi posibile ale cimitirului în
localitățile multietnice
Obiceiuri, practici de preparare și
gusturi alimentare în zona Aradului
Configurarea unui sfânt imaginar în
spaţiul tradiţional românesc și sudest european: Sântoaderul
Cultul marial oglindit în icoana pe
sticlă

XXVII

2013

201-219

XXVIII

2014

263-264

XXX

2016

148-152

XXV

2011

99-110

XXVI

2012

87-96

XXVII

2013

301-317

XXVIII

2014

118-128

XXIX

2015

169-188

XXX

2016

86-94

XXI

2007

117-136

Sumar general…

***
***

Constantinescu,
Nicolae
***

***
***
***

***
***
Cornea, Roxana
Costiniuc(Glonţa)
Cozmina

***
***
***
***
Creţu, Ioana
Narcisa
Cristea, Avram
***
***
Cuceu, Ion
David, Lucian
***
Dăncuș, Mihai
Dăneasă,
Cristina-Maria
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Cultul sfinţilor în icoana pe sticlă
Contribuţii la cunoașterea operei lui
Pavel Zamfir din Laz. Identificare și
atribuire
Contribuţii folcloristice clujene

XXIII
XXV

2009
2011

155-168
157-174

XXII

2008

186-192

Despre
predarea
disciplinelor
etnologice
și
profesionalizarea
cercetării în domeniu
Romulus Vulcănescu: reevaluări la
centenar
In memoriam: Al. Amzulescu
Competenţă,
har,
sensibilitate.
Profesorul și cercetătorul Ilie Moise
la 65 de ani
Atlasul Etnografic Român, capăt de
drum
Fugit irreparabile tempus…
Sumedru - tradiţii și credinţe
Nicolae Suciu: Izvoarele Mărginimii.
Unele trăsături structurale ale
folclorului instrumental și vocal cu
caracter de dans din Mărginimea
Sibiului, vol I
Cercetare interdisciplinară pe Valea
Târnavelor
Ţesutul în zona Sibiului. Imperativul
păstrării unei arte
Vasile Ursan: Folclor din Ardeal
M. Barna, C. Costiniuc, L. Cristea, G.
Negru: Rețete tradiționale din judeţul
Sibu
Limbajul popular în textul jurnalistic

XXV

2011

25-28

XXVI

2012

132-137

XXVI
XXVII

2012
2013

226-228
19-22

XXVIII

2014

25-27

XXIX
XXII
XXII

2015
2008
2008

19-20
41-46
193-194

XXIV

2010

7-14

XXV

2011

45-62

XXV
XXVIII

2011
2014

223-225
273-274

XXII

2008

111-114

Vasile Bologa – 150
Ilie Moise: Oamenii și locurile Albei
Ioan Bota: Povești bătrânești
Centenar Valer Butură
Culoarul Rucăr-Bran. Nedei, târguri,
bâlciuri
Organizarea stânei în culoarul
Rucăr-Bran
Ioan Godea: O enciclopedie a istoriei
arhitecturii din România...
Conservarea bisericilor de lemn de
pe
Valea
Mureșului
(judeţul
Hunedoara)

XXIII
XXIV
XXV
XXIV
XXIX

2009
2010
2011
2010
2015

219-220
243-245
231-233
225-231
189-193

XXX

2016

176-183

XXVI

2012

242-243

XXVII

2013

332-340
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*** / Abrudan,
Ioan Ovidiu

***
***

Deaconu,
Gheorghe
Dejeu, Zamfir
Deleanu, Valer
***
Diaconu, Liliana
Dorondel, Ștefan
/ Șerban, Stelu
***

Drăgoi, Macarie
Drăgulescu,
Constantin
***
***

***
***
***
***
Dumitrescu,
Ionuţ
Filip, Vasile V.
Florea, Virgiliu

Sumar general

O icoană a Încoronării Sfintei
Fecioare, din patrimoniul bisericii
”Sfânta Paraschiva” de la Rășinari:
istoric și restaurare
Ioan Godea: Biserici de lemn din
România…
Restaurarea unei icoane împărătești
– Maica Domnului cu Pruncul –
pictată de către zugravul Dimitrie
Dimitriu
Ioan St. Lazăr 70

XXVIII

2014

176-188

XXVIII

2014

261-262

XXX

2016

184-191

XXVII

2013

435-439

Ramona Preja: Tudor Jarda în Turnul
de Fildeș
Semnale sonore om - animalul de
tracţiune în Ţara Oltului
Supranumele colective tradiționale
ale localităților din Țara Oltului
Biografii narative ale sfinţilor:
Sfântul Gheorghe
La moartea lui Paul H. Stahl (19252008)
Schimbare culturală si semnificaţii
sociale la populaţia rurală din
Maramureș
O viaţă dăruită culturii și
spiritualităţii românești
Ilie Moise: Efigii sentimentale

XXIII

2009

241-243

XXIX

2015

231-219

XXX

2016

123-139

XXIX

2015

92-102

XXII

2008

209-212

XXVII

2013

220-235

XXIII

2009

211-214

XXII

2008

192-193

Nume românești de plante cu
circulaţie restrânsă
Consideraţii
asupra
botanicii
populare românești din Valea
Hârtibaciului
Aspecte privind botanica populară
românească în sudul Transilvaniei
Plantele în proverbele românești
Lumea plantelor în cimiliturile
românești
Biologi români, autori de lucrări cu
caracter etnologic
Materiale și tehnici de construcţie ale
caselor bătrânești din Vâlcea
Lăturenia în zona Năsăudului
Conferinţe Ilchester despre literatura
greco-slavonă și relaţiile cu folclorul
Europei în timpul Evului Mediu

XXIII

2009

19-44

XXVI

2012

143-149

XXVII

2013

269-285

XXVIII
XXIX

2014
2015

129-134
84-91

XXX

2016

53-63

XXIII

2009

93-110

XXIX
XXI

2015
2007

77-83
39-48

Sumar general…

***
***

Floroian, Daniela
***
***
Fruntelată, IoanaRuxandra
***
***
***
***
Fulga, Ligia /
Bâtcă, Maria
***
***
Geană,
Gheorghiţă

***
Godea, Ioan
***

Grama, Ana
***
***
***
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Norbert Fisch și colecţia sa
folclorică din Munţii Apuseni
Cărţi
populare
românești
în
corespondenţa dintre M. Gaster și
Matei Voileanu
Statu` la vase...un obicei
calendaristic?
Ioan Dicu: Jurnal de front
Domnului Profesor, cu drag
Terminologia etnologică românească
în opera lui B. P. Hasdeu
Cercetarea etnologică românească:
educaţie și adaptare
„Eroul necunoscut” – un profil
etnologic
Nicolae Constantinescu – lecții de
etnologie pentru profesori
Camelia Burghele: Satele sălăjene și
poveștile lor
Cercetarea
costumului
popular
românesc din Banatul sârbesc – idei
preliminare
Patrimoniul cultural imaterial din
România. Repertoriu I
Memoria locală a două sate săsești
din zona Rupea: Viscri și Mesendorf
Cooperation,
Education
and
Communication
in
Romanian
Traditional Culture. Claca and
Șezătoarea as Voluntary Associations
(Cooperare, educaţie și comunicare
în cultura românească tradiţională:
claca și șezătoarea ca asociaţii
voluntare)
Gheorghe Pavelescu – O lecție de
etică în lumea valorilor
In memoriam Paul Petrescu
O necesitate stringentă pentru
România.
Programul
naţional
„Reabilitarea Habitatului Rural”
Andrei Șaguna și nuntele românești
în satele din Sudul Transilvaniei
Război și pace într-un sat de pe
Ardeal
Orice cifră rotundă te îmbie la o
retrospectivă
Ilie Moise: Cutul și oamenii săi…

XXIV
XXVII

2010
2013

81-96
59-71

XXIII

2009

83-86

XXIV
XXVII
XXIII

2010
2013
2009

250-251
40-42
7-12

XXV

2011

17-19

XXVII

2013

72-82

XXX

2016

45-52

XXX

2016

267-271

XXIII

2009

121-128

XXIII

2009

229-231

XXVII

2013

152-157

XXVII

2013

125-131

XXIX

2015

21-26

XXIII
XXVII

2009
2013

221-222
295-300

XXII

2008

27-34

XXIV

2010

131-146

XXV

2011

11-12

XXV

2011

235-237
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***
***
***

Grecu, Victor V.

Groza, Tiberiu
Gruian,
Alexandra

***
Haldenwang,
Sigrid

***

***

***
***

***

***

***

Sumar general

Ilie Moise la 65 de ani
Ion Mușlea și scrisorile de acasă
(1921-1925)
Candid M. Mușlea, fiu de econom
rural, dascăl și activist cultural sudtransilvan
Epitetul
cromatic
de
origine
populară în nuvelele lui Liviu
Rebreanu
Importanţa salvgardării
patrimoniului cultural imaterial
Consideraţii privind aruncătorul de
suliţă din colecţia Muzeului de
Etnografie
Universală
„Franz
Binder”
Festschrift Mircea Braga
Două sinonime „Kratsewets și
Audränk” din graiurile săsești din
Transilvania pentru „castravetele”
din limba germană literară
Cu privire la lexemele „pomană,
minune și minunaţi” în graiurile
săsești din Transilvania
Lexeme care se referă la vin și la
cultura vinului: un dicţionar cu
termeni de specialitate în contextul
lingvistic (coord.: M. Besse)
Un autor, o monografie și o
aniversare Cocișiu
Vasile Ursan: Personennamen und
Ortsbezeichnungen
aus
dem
„Hermannstädter Umland” – „Gura
Râului” (Nume de persoane și nume
de locuri din Mărginimea Sibiului –
Gura Râului)
Lumea sașilor. Texte în dialect din
Siebenbürgischen Zeitung 2005-2010
(„Sachsesch Wält“ Mundart-Texte
aus der Siebenbürgischen Zeitung
2005-2010)
E. Knipf-Komlósi, M. Erb, M.
Müller: Wörterbuch der
ungarndeutschen Mundarten –
Forschungsstand (Dicţionarul
dialectelor germane din Ungaria)
Constantin Drăgulescu: Botanica
populară de pe Valea Hârtibaciului

XXVII
XXIX

2013
2015

30
27-58

XXX

2016

27-44

XXI

2007

23-26

XXII

2008

99-104

XXI

2007

157-164

XXIV
XXII

2010
2008

247-248
163-172

XXIII

2009

183-188

XXIII

2009

226-228

XXIV

2010

97-110

XXV

2011

226-231

XXVI

2012

236-241

XXVII

2013

445-452

XXVIII

2014

264-272

Sumar general…

***
***

Hedeșan, Otilia
***
Horșia, Olga /
Bâtcă, Maria

Ignat, Sanda

Ilin-Grozoiu,
Loredana-Maria

***
Ionescu, Alina
Geanina

Ittu, Constantin

Ittu, GudrunLiane
***

***
***

***

Izdrailă, Vasilica
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Hans-Josef Nellessen: Bäärevuhel,
Birrebunnes on Botzenidderisch
Otto F. Gliebe: Wörterbuch der
Brenndörfer Mundart (Dicționarul
graiului locuitorilor din Bod)
In memoriam: Nicolae Bot (19292008)
Etnologia, what for?
Atitudini, tendinţe la a XX-a ediţie a
Târgului Naţional de Artă Populară,
Meșteșuguri Artistice Tradiţionale și
Artizanat
Biblioteca Seminarului de Etnografie
de la Universitatea din Cluj – un fond
de carte etnologică redescoperit
The funerary ceremony in Oltenia –
sequentiality
and
significations
(Ceremonialul funerar în Oltenia –
secvențialitate și semnificații)
Cântecul ritual funerar „Trei surori
la flori"
Restaurarea icoanelor pe sticlă
„Maica Domnului îndurerată” din
colecţia
Complexului
Naţional
Muzeal „Astra”
Consiliul Dirigent și mărginenii
Sibiului din Crimeea - considerații
istorico-etnologice
Adolf Schullerus și folclorul
românesc
Activitatea cultural-artistică de masă
a minorităţii germane în timpul
comunismului
Zorica Mrvaljević: The National
Costume of Montenegro
„Dem alten Geist, ein neues Kleid“
(„O haină nouă pentru vechiul
spirit”)
Die Wahrung deutschen Brauchtums
in
Rumänien
zur
Zeit
des
Kommunismus im Spiegel der
deutschsprachigen Periodika (19541989) (Păstrarea moștenirii culturale
a sașilor din România, reflectată în
periodicele germane: 1954-1989)
Tehnici de decorare a ţesăturilor
etnografice. Terminologie populară

XXIX

2015

264-267

XXX

2016

253-259

XXII

2008

219-220

XXV
XXVI

2011
2012

21-24
176-183

XXVI

2012

150-175

XXIX

2015

194-203

XXX

2016

95-106

XXIII

2009

149-154

XXX

2016

192-204

XXI

2007

175-178

XXII

2008

151-162

XXII

2008

177-178

XXVII

2013

376-383

XXX

2016

205-217

XXI

2007

105-116
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***

***
***
*** / Kertesz,
Cornelia /
Lăzureanu,
Daniela Adela
Kertesz, Cornelia
/Izdrailă Vasilica
/Lăzureanu,
Daniela Adela
Klusch, Horst
***
***

*** / Roșca,
Karla
***
***

***

***
***

***

Lac, Mircea

***
***

Sumar general

Cercetarea știinţifică a ţesăturilor,
parte integrantă a restaurării
pieselor de patrimoniu
Restaurarea
unei
scoarţe.
Documentare, analize, intervenţii
Merindarul, între utilitar și decorativ
Restaurarea unei broderii săsești.
Investigare științifică și documentarartistică, intervenții de conservarerestaurare
Restaurarea unei broderii săsești.
Investigare științifică și documentarartistică, intervenții de conservarerestaurare
Anabaptiști în Transilvania
Iacobus Palaeologus Disputatio
Scholastica
Să ne amintim de dr. Julius Bielz la o
jumătate de veac de la plecarea
dintre noi
Căni mari de breaslă și de Vecinătate
din Transilvania
In memoriam Ulrike Hedwig Rușdea
Pomul cu dinţi de rechin - dispozitiv
de testare a toxicităţii mâncărurilor
în evul mediu
Regulamentele olarilor habani și
apariţia faianţei habane (Habaner
Hafnerordnungen prägen Habaner
Fayencen)
Prietenul la nevoie se cunoaște
Beiträge deutscher Forscher im
Jahrbuch “Sudien und Mitteilungen
der Ethnologie” (Contribuţii ale
cercetătorilor germani în anuarul
„Studii și comunicări de etnologie”)
Konstruktive
und
destruktive
Interferenzen
in
der
gesellschaftlichen Entwicklung
(Interferențe
constructive
și
destructive în viața socială)
Consideraţii
etnologice
privind
„piedica rituală”. Rituri „de
opoziţie” din Pădurenii Hunedoarei
Obiceiul colindului ,,cu bradul” și
,,cu pomul” în Judeţul Hunedoara
Sub semnul destinului

XXII

2008

87-98

XXV

2011

175-188

XXVI
XXVIII

2012
2014

97-104
201-207

XXVIII

2014

201-207

XXI
XXII

2007
2008

179-194
105-106

XXII

2008

173-176

XXIII

2009

199-208

XXIII
XXV

2009
2011

223-224
205-210

XXVI

2012

199-2010

XXVII
XXVII

2013
2013

26-27
372-375

XXVIII

2014

218-223

XXII

2008

13-26

XXVI

2012

72-77

XXVII

2013

35-38

Sumar general…

***
***
***
Lazăr, Ioan St.
***
***
Lăcătușu, Ioan

Lăzureanu,
Daniela Adela /
Kertesz, Cornelia
/ Izdrailă,
Vasilica
Luca, GabrielaMariana
Macrea, Silvia
***
***

***
***
Maior, Carmina

***
***
Malearov,
Simona

Marc, Dorel

***

289

Tipuri de cruci din Țara Hațegului
Ilie Moise: Secvențe hunedorene
Troițe de lemn din Zarand, Podișul
Luncanilor și Valea Jiului
Repere etnologice – personalităţi
Mărturii despre Dâmbovnic – Mihai
Pop, septembrie 1939(I)
Gheorghe Deaconu 70
Dorel Marc: Evoluţia habitatului
tradiţional în zona Topliţei Mureșului
Superior (sec. XVII - XX)
Restaurarea unei broderii săsești.
Investigare științifică și documentarartistică, intervenții de conservarerestaurare

XXIX
XXIX
XXX

2015
2015
2016

164-168
262-263
165-175

XXVI
XXVII

2012
2013

138-142
145-151

XXVIII
XXV

2014
2011

243-248
221-223

XXVIII

2014

201-207

Metafora narativă și mirajul nordului
în filmul marocan: între haram și
halal
Jocuri populare tradiţionale:
învârtita
Cercetarea meșteșugurilor
tradiţionale sibiene
Prezervarea autenticităţii tradiţiilor
în
spectacolele
Ansamblului
Folcloric Profesionist „CindrelulJunii Sibiului”
Gânduri la aniversarea mentorului
meu – prof. univ. dr. Ilie Moise
Junii Sibiului, secvențe aniversare…
O familie din Mărginimea Sibiului.
Evoluţia, locul și rolul ei în
comunitate (în a doua jumătate a sec.
al XIX-lea și în sec. XX). Studiu de
caz
Spicuiri din bucătăria tradiţională a
mărginenilor
Gânduri pentru domnul Ilie Moise
Armăroaia – piesă inedită a
mobilierului săsesc. Muzeului de
Etnografie și Artă Populară Săsească
„Emil Sigerus”
Restituiri ale valorilor patrimoniului
etnologic
imaterial:
proverbele
culese de Elie (Miron) Cristea din
Topliţa Română
Folclor din Mureș și Târnave

XXVIII

2014

149-162

XXIV

2010

51-58

XXV

2011

33-44

XXVI

2012

30-43

XXVII

2013

39-40

XXVIII
XXI

2014
2007

15-18
145-150

XXVI

2012

105-111

XXVII
XXIII

2013
2009

42-43
189-198

XXIV

2010

59-72

XXVII

2013

96-101
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Marcov Iorgovan,
Iavorca
Markel, Hanni /
Markel, Michael
Martin, Emilia
Mihaiu, Ligia
Mihăescu, Corina

***
***

Mihăilescu,
Vintilă
Moise, Iliana

***
Moise, Ilie

***
***
***
***
***
***
***
***
***

***

***

Sumar general

Pâinea noastră cea de toate
zilele...(grâul și pâinea rituală la
sârbii mureșeni)
Volkstheater
in
und
aus
Deutschweißkirch (Teatrul popular
săsesc la și din Viscri)
Rodica Colta: Portul popular din
județul Arad
Apa în practicile etnoiatrice
Georgeta Stoica, Rada Ilie: Tradiţii și
obiceiuri din judeţul Olt. Zonele
Câmpia Boianului, Olt și Romanaţi
Paula Popoiu: Etnologie
Ion H. Ciubotaru: Ouăle de Paști la
români.
Vechime,
semnificaţii,
implicaţii ritual-ceremoniale
Marianne Mesnil – o jumătate de
secol de cercetări despre România
sau despre principiul pârleazului
Berufskrankheiten der Töpfer. Das
Einwirken der Bleiglasur auf den
menschlichen Organismus (Boli
profesionale ale olarilor. Influenţa
smalţului
de
plumb
asupra
organismului uman)
Adio smalţurilor de plumb
Asociaţiile profesionale ale oierilor
din Mărginime și turismul de factură
etnologică
Doina Blaga la 60 de ani
Horst Klusch la 80 de ani
Gheorghiţă Geană la aniversare
Ovidiu Bârlea 90
Centenar: Mihai Pop
In memoriam: Vasile Adăscăliţei
Cronica
Roiri mărginene: Galeșul de Argeș consideraţii etnologice
Corneliu Ioan Bucur: Muzeul
Civilizaţiei Populare Tradiţionale
ASTRA (Dumbrava Sibiului). Catalog
Nicolae Constantinescu: Citite de
mine…
Folclor,
Etnologie,
Antropologie. Repere ale cercetării
(1967-2007)
Gh. Pavelescu: Pasărea suflet. Studiu
de antropologie culturală…

XXVII

2013

176-184

XXX

2016

218-247

XXIX

2015

269-270

XXI
XXII

2007
2008

57-76
178-180

XXII
XXVII

2008
2013

180-183
454-458

XXVIII

2014

241-242

XXII

2008

81-86

XXIV
XXI

2010
2007

125-130
17-22

XXI
XXI
XXI
XXI
XXI
XXI
XXI
XXII

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008

195-196
197-198
199-200
201-202
203-204
207-208
209-218
107-110

XXII

2008

183-185

XXII

2008

194-195

XXII

2008

195-196

Sumar general…

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

***
***

***
***
***
***
***
***

***

***
***
***
***
***

***
***
***
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Constantin Catrina la 75 de ani
Ioan Pumnea la 75 de ani
In memoriam: Nicolae Suciu (19332008)
Profesorul Ion Taloș la 75 de ani
Nicolae Scutea la 70 de ani
Profesorul Constantin Drăgulescu la
60 de ani
Sinteze (1994-2008)
Steluţa Pârâu 60
Viorel Boldureanu 60
Avram Cristea 65
Raimonde Wiener 80
In memoriam Maria Bocșe 19392010
Viorel Nistor: Junii Sibiului – Din
suitele scenice realizate de Ioan și
Silvia Macrea
Cercetarea etnologică românească –
între împliniri și deziderate
Patru decenii de învăţământ filologic
la Sibiu: preocupări de etnologie și
folclor
Ion Cuceu 70
Ștefan Palada 75
Centenar Gh. Șoima
Irmgard Sedler… la aniversare
L. A. Staufe: Basme populare din
Bucovina
Elena Rodica Colta: Interetnicitate și
construcţii identitare în zona de
frontieră româno-maghiară
Ileana Borfotă, Iustin Borfotă:
Poșaga
–
străveche
vatră
etnofolclorică
Cibinium 2009-2010
Profesorul Paul Niedermaier la 75 de
ani
Helga Stein 75
Profesorul Corneliu Bucur la 70 de
ani
Horst Klusch: Arta aurarilor din
Transilvania
Siebenbürgische
Goldschmiedekunst
La aniversare
Ioan Godea 70
Gherasim Rusu Togan 75

XXII
XXII
XXII

2008
2008
2008

199-200
207-208
217-218

XXIII
XXIII
XXIII

2009
2009
2009

209-210
215-216
217-218

XXIII
XXIV
XXIV
XXIV
XXIV
XXIV

2009
2010
2010
2010
2010
2010

225-226
209-210
211-213
214-215
220-221
239-240

XXIV

2010

245-247

XXV

2011

9-10

XXV

2011

153-156

XXV
XXV
XXV
XXV
XXV

2011
2011
2011
2011
2011

211-213
214-215
216-217
218-220
225-226

XXV

2011

233-235

XXV

2011

238-239

XXV
XXVI

2011
2012

239-240
211-213

XXVI
XXVI

2012
2012

217-218
224-225

XXVI

2012

244-245

XXVII
XXVII
XXVII

2013
2013
2013

431-434
440-442
443-444
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***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Morândău,
Felicia
***
Neagoș, Iuliana /
Tomescu, Emilia

Necula,
Constantin
***

Negru (Mila),
Gabriela
***
***
***

Sumar general

Corneliu Ioan Bucur: 50 ani în
căutarea identităţii
Ioan Godea: Bârsa – comună din
Ţara Zărandului
Constantin Șerb: Poiana Sibiului –
monografie
Nicolae Cojocaru: Istoria tradiţiilor
și obiceiurilor la români
Junii Sibiului 70
Cultura populară – temei al unității
culturale românești
Centenar Corneliu Dragoman –
1914-1999
Maria Bozan 60
In memoriam Horst Klusch (19272014)
In memoriam Ioan Godea (19432014)
Întâlniri esenţiale
Gabriela Cenușer Panțel 60
In memoriam prof. univ. dr.
Alexandru Dobre
Centenar Ioan Micu Moldovan
Șase decenii de cercetare etnologică
instituționalizată la Sibiu
Ligia Fulga… la aniversare
Elena Stoica 70
Comunitatea rurală în contextul
transformării istorice
Dimensiuni ale schimbării sociale în
comunitatea rurală
Sfinții Brâncoveni și valorile
spirituale creștine din perspectiva
culturii tradiționale creatoare și
păstrătoare de mit și simbol
Alina Geanina Ionescu: Icoane pe
lemn și sticlă din principalele colecţii
sibiene
Alina Geanina Ionescu: Conservarea
și restaurarea icoanelor din colecţiile
Muzeului ASTRA
Sergiu Pârvu – iconar al secolului
XXI
Paștile – sărbătoarea începutului
fără sfârșit
Șezătorile în zona Târnavelor
Creatori de port popular

XXVII

2013

452-453

XXVII

2013

453-454

XXVII

2013

458-459

XXVII

2013

461-462

XXVIII
XXVIII

2014
2014

7-8
50-55

XXVIII

2014

238-240

XXVIII
XXVIII

2014
2014

249-251
255-256

XXVIII

2014

257-258

XXIX
XXIX
XXIX

2015
2015
2015

8-12
234-236
246-249

XXIX
XXX

2015
2016

250-253
7-11

XXX
XXX
XXI

2016
2016
2007

248-250
251-252
165-174

XXIV

2010

175-186

XXVIII

2014

170-175

XXII

2009

237-238

XXIV

2010

251-252

XXII

2008

75-80

XXIII

2009

75-82

XXIV
XXV

2010
2011

33-44
63-80

Sumar general…

***
***
*** / Barna,
Maria
Nicolae, Jan
***

Opriș, Ioan
Panţel, Gabriela
***
***

***
***
***
Papana, Ovidiu
***
Pavelescu,
Amalia
***

***
***

***
***
Pavelescu, Gh.
Pârâu, Steluţa

***
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Gastronomia tradiţională: preparate
și context cultural
Obiceiuri din judeţul Sibiu: între
tradiţie și inovaţie
Aspecte ale promovării online în
cultura sibiană tradițională
In memoriam: Avram Cristea
„Paști” și „pășteni” în zona Albei.
Elemente etnologice și catehetice de
devoţiune pascală
Mihai Dăncuș septuagenar
Motivul mioritic în dramaturgia
românească
Basmul românesc și structurile
energetice ale fiinţei umane
Romania Occidentalis / Romania
Orientalis: studii în onoarea lui Ion
Taloș
Ilie Moise – biografie subiectivă
Literatura folclorică în Transilvania
secolului al XIX-lea
Emilia Martin, Românii din Ungaria.
Studii de etnologie
Sistemul sonor bazat pe intonaţia
relativă a treptelor, la români
Tiberiu Alexandru – arc peste timp
(1914-1997)
Din folclorul Mărginimii Sibiului.
Credinţe și practici pre- și postnatale
Conflict, agresivitate și dificultate în
cadrul păstoritului transhumant din
sudul Transilvanei
Franz Obert: Basme și legende
românești din Ardeal
Confluenţe și interferenţe culturale
româno-germane în Mărginimea
Sibiului și satele limitrofe
Gh. Pavelescu – năzuinţe, șanse,
obstacole, devenire
Gh. Pavelescu și I. R. Nicola –
corespondenţe, afinităţi…
Centenar: Traian Herseni
Similitudini și diferenţe – fenomene
ale
coetnicităţii
într-o
zonă
multiculturală
Port popular. Vestimentaţie rurală în
nordul Dobrogei

XXV

2011

246-248

XXVI

2012

58-71

XXVIII

2014

208-217

XXVI
XXVII

2012
2013

231-235
185-200

XXVI
XXII

2012
2008

222-223
115-118

XXIII

2009

45-52

XXIII

2009

232-234

XXVII
XXVII

2013
2013

28-29
109-115

XXVIII

2014

262-263

XXI

2007

77-92

XXVIII

2014

236-237

XXI

2007

7-16

XXVI

2012

17-29

XXVI

2012

246-248

XXVII

2013

158-175

XXIX

2015

12-18

XXX

2016

64-73

XXI
XXIV

2007
2010

205-206
147-160

XXVII

2013

318-331
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Petrescu, Iorgu /
Petrescu, Angela
Platon, Elena
Pop, Mioara
Popa, Mircea
Popoiu, Paula
Pozsony, Ferenc
Praoveanu, Ioan
***
***
***

Raliade, Rodica

***
***

***
***
***
Roșca, Karla /
Klusch, H.
***
***

Rusu Togan,
Gherasim
***
***

Sumar general

Ethnographic collection donated by
dr. Hilarius Mitrea to the museum of
natural history from Bucharest
Ţăranul, o figură incomodă în
imaginarul contemporan
Ilie Moise: Cartea Cutului…
Ilie Moise: Ilie Dăianu, Scrieri
Georgeta Stoica la 80 de ani
Cete și asociaţii feciorești la
maghiarii din Transilvania
Prelucrarea laptelui în tehnici
tradiţionale la români
Alimentaţia la poporul român –
scurtă privire istorică
Observaţii privind păstoritul la
români
Sisteme și tehnici tradiţionale în
agricultura, pomicultura și lucrul la
pădure din satele brănene
Carmen Banţa: Sensurile unei
identităţi. Studiu de caz. Migraţia
românilor în Belgia (Bruxelles)
Legenda Sfântului Sisoie. Valenţe
folclorice într-un text necanonic
O confirmare a Școlii Mihai Pop.
Anuarul „Studii și comunicări de
etnologie” la douăzeci de ani de
apariţie în serie nouă
Un reprezentant al iluminismului
popular: Ion Pop Reteganul
Itinerariu biobibliografic: Revista de
Etnografie și Folclor
Itinerariu bio-bibliografic: Revista de
Etnografie și Folclor II
Căni mari de breaslă și de Vecinătate
din Transilvania
Un centru de ceramică post-habană
la Ocna Sibiului
Horst Klusch, o viață dedicată
cercetării și colecționării obiectelor
de artă
Centenar Ilarion Cocișiu

XXVIII

2014

56-68

XXII

2008

119-134

XXVIII
XXV
XXVI
XXVII

2014
2011
2012
2013

274
240-241
219-221
83-95

XXI

2007

97-104

XXII

2008

55-60

XXIII

2009

129-132

XXVII

2013

286-294

XXIII

2009

238-241

XXIV

2010

73-80

XXV

2011

12-16

XXVII

2013

116-124

XXVIII

2014

28-49

XXIX

2015

59-76

XXIII

2009

199-208

XXV

2011

189-196

XXIX

2015

220-224

XXIV

2010

232-238

O voce distinctă în lumea etnologiei
românești: Ilie Moise
Tămăduirea și nevoia de „alb”: alte
dimensiuni ale omului din Carpați

XXVII

2013

31-35

XXVIII

2014

83-91

Sumar general…

Scutea, Nicolae
***

Sedler, Irmgard

Semuc, Ionuț
Smedile, Conceta
Spânu, AndaLucia
***
Stan, Elise
***
***
Stănescu, Ana
Maria
Stein, Helga
***
Șerban, Stelu /
Dorondel, Ștefan,
Ștefan, Camelia
***
Ștefănucă,
Sebastian
***
***
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Cornel Arion: 90 de ani de la naștere
Gânduri pe marginea corespondenţei
dintre Gh. Șoima și Constantin
Catrina
Zwischen
Luthertum
und
Anabaptismus
Selbstzeugnisse
österreichischer Transmigranten des
18. Jahrhunderts in Siebenbürgen
(Între lutheranism și anabaptism.
Mărturii ale exilaţilor austrieci din
sec. al XVIII-lea stabiliţi)
Sultana Avram: Locuinţa rurală
românească
Migrare, identitate și procese de
aculturaţie printre rromii din Italia
Cibinium 2006-2008. Partea I

XXIV
XXV

2010
2011

222-224
143-152

XXVII

2013

384-411

XXX

2016

259-262

XXII

2008

145-150

XXIII

2009

243-244

Gudrun Lianne Ittu, la aniversare
In memoriam Emilia Comișel 19132010
Ansamblul „Junii Sibiului” la 70 de
ani
In memoriam Marioara Murărescu
(1947-2014)
Statutul de fată mare - de la tradiţie
la trend
Cercetări etnologice privind sașii din
Transilvania...
Die Junggesellen aus meinem Dorf
Sorsum bei Hildesheim (Ceata de
juni din satul Sorsum - Hildesheim)
La moartea lui Paul H. Stahl (19252008)
Tradiţii și obiceiuri de iarnă la sașii
din Transilvania
Curator și fotograf despre…
Moștenirea săsească
Consideraţii asupra timpului în
comunităţi agricole și pastorale
românești
Reflecţii
în
marginea
profesionalismului în etnologie
Constantin ȘUFANĂ, Nativul și
cercetătorul
–
problema
coparticipării știinţifice. O perspectivă
locală asupra schimbării etno-sociale
la Poiana Sibiului

XXIX
XXIV

2015
2010

230-233
241-242

XXVIII

2014

13-15

XXVIII

2014

252-254

XXV

2011

121-126

XXVI

2012

184-198

XXVII

2013

341-371

XXII

2008

209-212

XXIV

2010

195-200

XXVIII

2014

224-230

XXIII

2009

141-148

XXV

2011

28-32

XXVI

2012

112-131
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***

***

***

Știucă, Narcisa /
Teodorescu,
Florian
***

***
***
***
***
***
***
Taloș, Ion
***
***

Teodorescu,
Florian/Știucă,
Narcisa
Timoce, Cosmina

Titov, Iuliana

Tomescu, Emilia
/ Neagoș, Iuliana
Totoianu, Radu

Sumar general

Formarea în antropologia culturală
și socială prin intermediul terenuluipractică
Un model antropologic al rezilienţei
comunitare în comunităţi dependente
de ecosistemele forestiere
Ioana-Ruxandra Fruntelată, Cristian
Mușa(coord.): Starchiojd. Moștenirea
culturală.
Sărbători,
obiceiuri,
repertoriu folcloric, tradiţii locale
reprezentative
„Dansând cu Moartea” (Rituri
românești de iniţiere în context
postfunerar)
Românii între septentrional și
meridional. Repere de etnologie a
alimentaţiei
„Terenul” etnologic și terenurile
actuale
La aniversare: Elena Rodica Colta
Un text vechi, lecturi noi: Toader
Diaconul
Din amfiteatru pe teren cu Ioan
Macrea
O perspectivă asupra riturilor de
trecere actuale – „nunta de vis”
Nicolae Panea: Orașul subtil
O „legendă urbană” în Antichitate și
în Evul Mediu: Leul cu spin în talpă
Enciclopedia franceză și folclorul
Etnologia europeană în jurul anului
1800.
Culegeri
cu
ajutorul
corespondenților și al chestionarelor
„Dansând cu Moartea” (Rituri
românești de iniţiere în context
postfunerar)
Între vizibilitate și viziune. Lecturi
asupra unor documente etnologice de
arhiva
O nouă abordare în clasificarea
așezărilor rurale din Dobrogea de
Nord
Sfinții Brâncoveni și valorile
spirituale creștine din perspectiva
culturii tradiționale creatoare…
Curţi de oi din zona fâneţelor de pe
Valea Sebeșului

XXVII

2013

236-243

XXIX

2015

204-230

XXX

2016

262-267

XXII

2008

7-12

XXIV

2010

161-174

XXV

2011

19-20

XXVI
XXVII

2012
2013

214-216
102-108

XXVIII

2014

8-11

XXIX

2015

135-144

XXIX
XXVII

2015
2013

268-269
49-58

XXVIII
XXX

2014
2016

19-24
12-26

XXII

2008

7-12

XXV

2011

127-142

XXVII

2013

253-268

XXVIII

2014

170-175

XXIII

2009

133-140

Sumar general…

Tötszegi, Tekla
Uncheșel
Ardeleanu, Emil
Vasilescu,
Theodor
Vlad Comăniciu,
Ana
Vlad, Mariana

Voina, Delia
***

***
***
***

***
***
***
Voinescu, Radu
Walter, Irma
Zidaru, Claudia
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Ferencz Pozsony 60
Cătană la ’mpăratu’ și chiabur la
comuniști – taica Valeri
La ceas aniversar

XXIX
XXVI

2015
2012

236-238
78-86

XXVIII

2014

11-12

Ilie Moise a fost elevul meu

XXVII

2013

48

Documente cartografice din secolul
al XVIII-lea și relevanţa acestora
pentru Transilvania mileniului III
Sfinţii populari în autori celebri: Sf.
Gheorghe într-un text de Eminescu
Consideraţii istorice privind portul
popular românesc și industria
casnică textilă în Transilvania
Publicaţiile Muzeului ASTRA
Elena Găvan: Ţesături de interior,
sudul Transilvaniei
Karla Roșca, Horst Klusch: Ceramica
de breaslă, habană și manufacturieră
din Transilvania
Publicaţiile Muzeului ASTRA
Publicațiile Muzeului ASTRA în 2014
Publicațiile Muzeului ASTRA
Orizonturi străvechi, o evaluare
fenomenologică
Im wilden Herzen Europas (În inima
sălbatică a Europei)
Tradiţii și obiceiuri de toamnă la
sașii din Transilvania

XXIV

2010

187-194

XXII

2008

47-54

XXIII

2009

111-120

XXIII
XXIV

2009
2010

244-248
252-253

XXIV

2010

253-254

XXV
XXIX
XXX
XXVIII

2011
2015
2016
2014

241-246
254-262
271-274
92-100

XXIX

2015

225-229

XXIV

2010

201-208

Redactat de Andreea BUZAȘ

