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FOLCLOR-ETNOLOGIE-ANTROPOLOGIE 

 

 

 

 

 

Nicolae Constantinescu – exponent principal 

al „Școlii Mihai Pop” 
 

Conf. univ. dr. Ioan St. LAZĂR 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Universitatea „Spiru Haret” Râmnicu Vâlcea, tel.: 0250737224 

 

 
Zusammenfassung: Nicolae Constantinescu als Hauptvertreter der 

„Mihai Pop-Schule” 

Vorliegende Studie ist Professor Nicolae Constantinescu zu seinem 80. 

Geburtstag gewidmet.  

Der Bukarester Universitätsprofessor zeichnet sich im Bewusstsein der 

heutigen Generationen rumänischer Ethnologen zweifelsohne durch 

seine universitäre Bildung unter der Schirmherrschaft der sogenannten 
„Mihai Pop-Schule” aus, einer Schule, die sich seit den 1960er Jahren 
der lebendigen Realität gegenüber in ihrer ganzen Dynamik öffnete. Als 
Hochschulassistent und später Lehrstuhlnachfolger seines Magisters war 
Nicolae Constantinescu unter seinen Fachkollegen derjenige, in dessen 

Adern sich der innovative Geist dieser Schule am tiefsten geprägt hat. 

Durch diesen Geist erneuerte die genannte Schule nämlich die 
Landschaft der rumänischen ethnologischen Wissenschaft und verdiente 
somit ihren Platz in der Fachgeschichte, nicht nur bei uns, sondern auch 

auswärts. 
 

Schlagwörter: Fachgeschichte; Universitätsprofessor Nicolae 

Constantinescu; rumänische ethnologische Wissenschaft; „Mihai Pop-

Schule”.  
 

Fără nici o îndoială, în conștiința folcloriștilor și etnografilor români de 
azi, profesorul universitar Nicolae Constantinescu își are anii de formație sub 

auspiciile „Școlii Mihai Pop”, o școală – începând din deceniul ’60-’70 – a 

deschiderii către realitatea vie, către dinamica ei, în care, pe fondul unei tradiții 
îndelungate și încă rezistente se produc restructurări funcționale, răsfrânte și în 
conceptele și edificările științelor aferente; „școală” care, principial, a restaurat, 
în alt context istoric, deviza școlii sociologice gustiene din interbelic, „știința în 
acțiune”, impunând, prin personalitatea profesorului Mihai Pop, membru și 

continuator al acelei școli, prestigiul unei gândiri etnologice și antropologice 

moderne, la nivelul înnoirilor viziunii de pe plan internațional.  
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Profesorul Nicolae Constantinescu și  
cercetarea etnologică sibiană  
– pagini de corespondență – 

 

Prof. univ. dr. Ilie MOISE 
_______________________________________________________________________________ 

CS I – Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, 

e-mail: driliemoise@gmail.com 

 

 
Résumé: L’étude est un hommage que l’auteur rend au professeur 
universitaire Nicolae Constantinescu à l’occasion de son anniversaire de 
80 ans. Contributeur exceptionnel du périodique „Studii și comunicări de 

etnologie” depuis long temps avec des études dʼune profondeur 
idéologique et scientifique particulière, Nicolae Constantinescu est en 
même temps un bon collègue et ami de tous les ethnologues de Sibiu, 
quelle que soit lʼinstitution dans laquelle ils travaillaient: le Musée Astra, 

lʼUniversité „Lucian Blaga” ou lʼInstitut de Recherche Socio-Humaine 

de lʼAcadémie Roumaine.  
Avec son style unique, Nicolae Constantinescu sert, comme peu de gens 

ont réussi à le faire, le folklore roumain, la nation et le pays. Ses lettres 
que nous publierons ci-dessous vont renforcer et confirmer nos 

déclarations. Même depuis la huitième décennie du siècle passé – conclut 

l’auteur – le professeur Nicolae Constantinescu imposait une nouvelle 

manière de recherche, une nouvelle perspective dans le traitement de la 

culture populaire, celle de l’anthropologie culturelle.  
 

Mots-clés: anniversaire; ethnologie; culture populaire; l’anthropologie 
culturelle; lettres.  

 

Prima întâlnire cu profesorul Nicolae Constantinescu a avut loc la Baia 
Mare și datează din primăvara anului 1971 când, în cel mai nordic centru 
universitar din România, s-a desfășurat „Colocviul Național al Cercurilor 

Științifice Studențești de Folclor”.  

O fotografie din 13 mai 1971 surprinde participanții la cel de-al IV-lea 

Colocviu Național… la acea dată „artileria folcloristicii românești”. În mijloc 
tronează efectiv creatorul școlii etnologice românești – profesorul Mihai Pop

1
, 

                                                 
1
 Mihai Pop (1907-2000), profesor de folclor literar la Universitatea din București 

(1957-1975), director al „Institutului de Etnografie și Folclor” (1965-1975).  
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Obiceiuri și credințe premaritale în sate argeșene 
 

Dr. Gerard CĂLIN 
_________________________________________________________________________________ 

Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești, Argeș, 
e-mail: gerard79@yahoo.com 

 

 
Abstract: This paper addresses some aspects regarding the practice of 

premarital customs in the villages from Argeș County, during 1880-1950. 

Most of these ancestral traditions were practiced by girls and boys on the 

verge of marriage, with the precise purpose of finding a suitable partner. 

Marital rituals took place during the holidays that marked the end of the 

year, and varied depending on the specifics of rural communities and the 

imagination and power of representation of the to be married actors. 
 

Keywords: premarital customs; Argeș County; ancestral traditions. 

 

În majoritatea satelor românești au existat și există datini, credințe, 

superstiții sau elemente magico-religioase legate de riturile de trecere și de 

obiceiurile de peste an din viața țăranului. Nașterea, căsătoria și moartea – cele 

trei momente și rituri importante din viața acestuia – au constituit întotdeauna 
subiectul unor relatări, transmise majoritatea pe cale orală, despre modul de 

viață și credințele din lumea satului românesc.  
Obiceiurile tradiționale sunt, fără îndoială, pentru cei care le privesc din 

afară, pitorești manifestări folclorice, mari spectacole; iar pentru cei care le 

practicau – încifrau înțelesuri profunde asupra relațiilor omului cu lumea 

înconjurătoare, cu natura, asupra relațiilor interumane.  

O parte din patrimoniul imaterial s-a transmis generațiilor de astăzi prin 

intermediul consemnărilor monografice și răspunsurilor la chestionare 

etnografice – mai toate păstrate în arhivele instituțiilor de cultură. Foarte 

interesante sunt, sub aspect social și etnocultural, mărturiile învățătorilor sau 

ale celor știutori de carte despre obiceiurile de peste an, prilejuite de diversele 

sărbători creștine, păgâne sau de practicile calendarului agrar din mediul rural. 
Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, în toate satele argeșene, fetele de măritat 

– sfătuite de părinți, dar și de flăcăi – încercau să-și afle sortitul, prin 

intermediul obiceiurilor și credințelor premaritale.  

Descriem în continuare câteva din aceste obiceiuri, culese din monografii 
sătești păstrate în Arhivele Naționale ale României și din răspunsurile la 
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Vechi și nou în folclorul muzical-coregrafic  

din spațiul românesc 
 

Dr. Mircea CÎMPEANU 

 

 
Zusammenfassung: Altes und Neues in der musikalisch-

choreographischen Folklore im rumänischen Sprachraum 

Rumänische künstlerische Volkskreationen liefen durch die Jahrhunderte 

eine unumgängliche Entwicklung durch, die entweder infolge der 
Erneuerung der Sitten und des Denkens geschah, oder von politischen 

und sozialen Faktoren beeinflusst wurde, oder aber auf natürliche Weise 
je nach Begabung der volkstümlichen Künstler zustande kam. Wie die 

meisten mündlich überlieferten Traditionen, erfuhr unsere Volkskultur 
insbesondere durch ihre Verlegung aus ihrem angestammten Raum, dem 

Dorf, in die Umgebung der künstlerischen Produktionen, d.h. auf die 
Bühne, einen Prozess der Umfunktionalisierung und Neuinterpretierung. 

Dies führte größtenteils zur Verarmung des musikalisch-

choreographischen Repertoires und zu dessen Erstarrung in 

bühnenbereiten Varianten, indem Improvisation und freier Ausdruck der 
Ausführenden dabei verloren gingen. Zugleich kam es auch zu einer 

Übertragung des Nutzens des tänzerischen Aktes an das Publikum: War 
früher der Nutznießer dieses Aktes der Tänzer selbst, gelten die Tänze 
auf der Bühne hauptsächlich den Zuschauern. Der Nachvollzug 
traditioneller Tänze wird heutzutage nämlich vom Publikum und weniger 
von den Ausführenden der Darbietung selbst „genossen“. Solche Aspekte 
werden in der vorliegenden Arbeit behandelt. Der Autor hat weniger den 

Anspruch, Lösungen für die festgestellte Problematik zu bieten, als eher 

eine Warnung auszusprechen. Zugleich strebt er danach, den Weg zu 

bereiten für zukünftige Forschungen hinsichtlich der beiden erwähnten 
Darstellungsumgebungen der musikalisch-choreographischen Folklore. 
 

Schlagwörter: volkstümliche Künstler; musikalisch-choreographische 

Repertoires; traditionelle Tänze; musikalisch-choreographische Folklore.  

 

Poporul român a moștenit de la generațiile anterioare o mulțime de 
obiceiuri și tradiții, întocmai ca și alte popoare ale lumii. Diversitatea acestor 

tradiții se datorează, în general, specificului fiecărui popor, reflectat în modul 
de gândire, interpretare și înfăptuire practică a ideilor și conceptelor proprii, 

datorită cărora astăzi s-a ajuns la o multitudine de forme și exprimări culturale.  
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Meșteșug și poveste – crucerii din Oltenia 
 

Drd. Silvia-Valentina ZAMFIR 
_______________________________________________________________________________ 

Muzeograf, Muzeul Nicolae Minovici, București, 
e-mail: silvia.valentina93@yahoo.com 

 

 
Abstract: This paper is structured in two parts - the first part of the paper 

is about traditional crafts, about the popular creator who has the role of 

making traditional objects that perform utilitarian functions, rituals. The 

second part of the paper focuses on the life stories of the four cruisers I 

met in 2013-2015 in the villages of Urși and Pietriș in Oltenia and who 
make memorial crosses that are placed at the fountain, crossroads and 

cemetery at six weeks. 
 

Keywords: cross; research field; interview; life story. 

 

Meșteșug și artă  
 

Meșteșugurile tradiționale au stârnit un amplu interes atât în rândul 
istoricilor, cât și al etnografilor. Istoria meșteșugurilor pornește de la forma 
primară a acestora până la modul în care acestea au instaurat o civilizație 
echivalentă cu istoria și cu evoluția omenirii. O dată cu toate etapele de 
evoluție a omenirii, pornind din Evul Mediu până în ziua de azi au evoluat și 
meșteșugurile, atât în ceea ce privește materialele procurate, tehnica de lucru, 
dar și tehnicile de ornamentare. Totodată, evoluția meșteșugurilor are în vedere 
și o evoluție a vieții sociale, economice sau politice. Făcând parte din viața 
oamenilor, meșteșugurile au avut un rol important și în ceea ce privește viața de 
zi cu zi, dar și în viața rituală.  

Meșteșugurile au în vedere categorii de obiecte care sunt diferențiate de 
materialul din care sunt realizate: lemn, ceramică, fier, borangic, lână ș.a.m.d.; 

în funcție de zona etnografică, economică și socială, politică, artistică. 
Dezvoltarea meșteșugurilor este determinată și de necesitățile vitale: hrană, 
adăpost, îmbrăcăminte sau chiar de apărare.  

Meșteșugurile reprezintă în întreaga lume un ,,martor” din istoria 
societății și civilizației umane. Între creația populară și arta decorativă este o 
notă comună care se caracterizează prin aplicarea unui principiu esențial, 
îmbinarea frumosului cu utilul. Meșterul trebuia să ia în considerare nu doar 

mailto:silvia.valentina93@yahoo.com
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Contextul istoric și artistic al icoanelor pe panou 

de lemn până în secolul XIX. 
Studiu de caz – Maica Domnului Hodighitria 

 

Drd. R. Maria-Catalina GHINEA 
_____________________________________________________________________ 

Restaurator atestat expert policromie lemn, 

Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești  
 

 
Abstract: The historical and artistic context of the icons on a wooden 

panel until the 19th century. Case study Maica Domnului Hodighitria 

The present work tries to clarify a stage of the artistic approachre garding 

the iconographic representation on the panel until the 19
th

 century. The 

complexity of the facts, which led to a metamorphosed existance of the 

icon panel, must be seen in it sunity; only in this way does the 

iconographic image of the nineteen th century make sense.  

The case of the royal icon of the Maica Domnului cu Pruncul – 

Hodighitria - made in the 19th century by the painter Filotei, belonging to 

the Golesti museum fund, was chosen for study, a representative case for 

the transition between medieval and modern.  
 

Keywords: iconographic representation; painter Filotei; Golești museum; 

medieval; modern.  

 

Arta vizuală implică diferite simțuri pentru a percepe, iar răspunsul 
estetic privind întrebuințarea culturală implică un răspuns: fizic, emoțional, 

cognitiv.  

Prin întrebuințare culturală, asociată unei anumite zone istorice și 

geografice, facem referire la conceptul etnografic și calitatea efectului estetic – 

plasate într-un context interpretativ ce determină înțelesul. Astfel, operele de 

arta trebuie definite în relație cu: tradiția, mediul social, contextul cultural; 

obiectul având atribute: semantice, istorice, estetice, iar privitorul le 
interpretează în funcție de fundamentul cultural.  

Imaginea transcende prin timp și spațiu; astfel se realizează o analiză a 

istoriei și una a evoluției breslelor de-a lungul timpului. Prin procesul de 

globalizare se definesc termeni ca: schimb cultural, comerț, limitări culturale ce 

determină ,,traficul cultural”; astfel modernizarea vine sub forma unui implant 

regenerator.  
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Fântânița – o propunere de tipologie a fântânilor  
din nordul Olteniei 

 

Mihai BĂNUȚ 
__________________________________________________________________________________ 

Muzeograf – Complexul Național Muzeal ASTRA,  

e-mail: mihai.banut@muzeulastra.com 
 

Drd. Andrei BUDA 
________________________________________________________________ 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu,  
e-mail: andrei.buda@ulbsibiu.ro 

 

 
Abstract: The fountain is a construction of public utility, characteristic 

of the mountainous and hilly area of Oltenia, which by its simplicity and 

efficiency represents an ingenious system for capturing water from 

surface springs. The wayside crucifix had the role of completing the 

whole, constituting the part of sacredness. 

The study of such an ensemble contributes to the documentation of some 

traditional work techniques, being at the same time a unique opportunity 

to repertoire this typology of wells from the north of Oltenia. Beyond 

documentation and repertoire, the authors of this study aim to actively 

intervene in the evolution of this unique construction. 
 

Keywords: fountain; Oltenia; wayside crucifix; conservation; wood. 

 

Eternitatea existenței umane este legată de o multitudine de factori, doi 
dintre aceștia fiind însă decisivi: pământul și apa. În fapt, marile civilizații 
antice au apărut lângă importante surse de apă1. Lucrarea de față are ca subiect 
central fântânile. Studiul nostru se va ocupa de fântâna specifică nordului 

Olteniei, care poartă, în funcție de zona de proveniență, una dintre denumirile: 

fântână cu cai sau fântâniță (în județele Vâlcea și Gorj) și bunar (în județul 
Mehedinți).  

Fântânița este o construcție de utilitate publică, caracteristică zonei 
montane și deluroase a Olteniei, care reprezintă, prin simplitatea și eficiența sa, 

un sistem ingenios de captare a apei provenită din izvoarele de suprafață. 

                                                 
1
 Anatol Munteanu, Fântânile și izvoarele Moldovei de peste Prut, București, Editura 

Academiei Oamenilor de Știință din România, 2016, p. 9.  

mailto:mihai.banut@muzeulastra.com
mailto:andrei.buda@ulbsibiu.ro


 

 

STUDII ŞI COMUNICĂRI DE ETNOLOGIE, Tomul XXXV/2021, p. 69-93 

 

 

 

 

 

Văratul oilor în Mărginimea Sibiului
*
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Abstract: As traditionally developed by the herders from the area of 

Mărginimea Sibiului (Sibiu County, Romania), the pattern of pastoral 

transhumance attains its completedness in the summertime grazing of 

local sheep herds. Such second seasonal phase (after the wintering of the 

flocks in the lowlands of regions like Banat, Dobrogea, and the 

Transylvanian Plain) takes place in the neighboring highlands of the 

mountain chains of Făgăraș, Lotru, and Șureanu. Beyond the temporary 

alternance of climate and landscape, the summertime shepherding is 

associated to the pastoral production of the milk and the cheese varieties 

of telemea and brânza de burduf, as well as to the wool collected before 

the sheep encampment within the mountain pastures. The text below will 

describe the conditions of hiring and managing mountain grazing lands 

by the herders from the villages of Jina, Poiana Sibiului, and Tilișca, with 

an emphasis on the social organization of these activities, the main 

assortments of cheese in the area, and the valorization of wool in the 

craft industries and the commerce that the Mărgineni villagers engage on 

such a ground.  
 

Keywords: pastoral transhumance; the summertime shepherding; milk; 

cheese varieties; wool; craft industries.  

 

Practica transhumanței pastorale, angajată în mod tradițional de oierii din 

Mărginimea Sibiului, este completată prin pășunatul estival (vărat) al turmelor 

acestora pe platourile montane ale Carpaților Meridionali, în special, în Munții 
Cindrel și, așa cum vedea, în grupele montane învecinate ale Munților Făgăraș, 

                                                 
*
 NOTĂ: Acest articol este rezultatul proiectului de cercetare Archive Files of 

Transylvanian Transhumance: Recording Pastoral Ethos in Romania Since Before the 

European Market Economy, desfăşurat de noi cu sprijinul generos al Firebird 
Foundation for Anthropological Research, în anii 015-016. Adresăm calde mulţumiri 
instituţiei amintite, precum şi interlocutorilor noştri din Tilişca, Poiana Sibiului şi Jina, 
asumându-ne, fireşte, întreaga responsabilitate pentru cele scrise aici.  
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Lectură în cheie etnologică. Viața și aventurile unui cioban 
român din Bulgaria în vremuri de război (1908-1918) 

 

Dr. Rodica RALIADE 
_______________________________________________________________________ 

CS I – IEF „Constantin Brăiloiu” București, 
e-mail: r_c_raliade@yahoo.fr 

 

 
Zusammenfassung: Unser Beitrag setzt sich eine umfassende Analyse 

des Buches von Nicolae S. Șucu Das Leben und die Abenteuer eines 

rumänischen Hirten zu Kriegszeiten 1908-1918 in Bulgarien (hrsg. und 

mit Einleitung, Chronologie und Anmerkungen versehen von Daniel 

Cain) zum Ziel. Das Buch ist 2017 im Rahmen des vom Humanitas 

Verlag zur Hundertjahrfeier der Großen Vereinigung Rumäniens ins 
Leben gerufenen verlegerischen Projektes.  

Die historisch-kritische Ausgabe des Tagebuches hat einen äußerst gut 
dokumentierten textkritischen Apparat und verweist auf Informationen, 

die die Aussagen des Hirten aus Muscel entweder unterstützen oder 
widerlegen. Obwohl in der Überschrift der Autobiographie die 
Zeitspanne zwischen den Jahren 1908-1918 eingegrenzt wird, decken 

Șucus Memoiren eigentlich den Zeitraum von 1892 bis Februar 1919 ab. 
Nach fast zwei Jahrzehnten Hirtenarbeit in Muntenien, im rumänischen 
Dobrogea und in Bulgarien wird Nicolae Șucu Soldat. Er desertiert aus 
der rumänischen Armee, wird aber in die bulgarische aufgenommen und 

muss an den Balkankriegen und dem Ersten Weltkrieg teilnehmen. Das 

Leben zwingt ihn somit, über mehr als fünf Jahre an vielen der großen 

Schlachten teilzunehmen, die die Karte des Balkans neu gezeichnet 

haben. Die Veröffentlichung des vom Historiker Daniel Cain in der 
Handschriftenabteilung der Bibliothek der Rumänischen Akademie 
(Sammlung Nicolae Iorga) entdeckten Manuskripts zeugt von der 

Notwendigkeit und Bedeutung archivalischer Arbeit.  
 

Schlagwörter: Archivarbeit; Handschrift; Krieg; Rumänische Akademie.  

 

Relatările despre Primul Război Mondial, aparținând elitelor intelectuale, 

politice, militare sau ale oamenilor de rând sunt un mod de a explica și de a da 
un sens trecutului. Atunci când au avut șansa de a descoperi povestiri de viață 

ale unor civili prinși în vâltoarea evenimentelor, oamenii de știință au 

evidențiat diferența de memorizare a războiului de către cei din linia întâi, față 
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Ceremonialul nupțial din Turț. Un studiu de caz  
 

Dr. Cosmina-Maria BERINDEI 
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CS III – Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”,  
Cluj-Napoca, e-mail: cosminamariaberindei@yahoo.com 

 

 
Abstract: The Wedding Ceremony in Turț. A Case Study 

The present paper is an anthropological analysis of the wedding 

ceremony in Turț, based on fieldwork research from 10 years ago during 

July 10th -17th, 2011, Satu Mare County, in the Nort-Western part of 

Romania.  

The research methods used on the field were the direct observation and 

the semi-structured, structured, and life-story types of interviews. 

Our research emphasizes the fact that the wedding represents the most 

important community event in Turț; it takes place according to a calendar 

that depends both on tradition and the holidays of those who work 

abroad. 

The contemporary wedding ceremony in Turț still preserves, largely, the 

specific elements of the traditional wedding. The traditional stages in the 

development of the wedding are carried out during the three-day 

ceremony, until the participants leave for the venue, where elements 

specific to the urban contemporary wedding appear.  
 

Keywords: wedding ceremony, Romanian traditional marriage, 

traditional customs, matrimony, Turț.  
 

Lucrarea de față este o încercare de analiză antropologică a 

ceremonialului nupțial din Turț, realizată pe baza unei cercetări de teren 

efectuată acum zece ani, în perioada 10-17 iulie 2011, în această localitate. 

Cercetarea a pornit de la materialul adunat în Arhiva Cercului de Folclor de la 
Facultatea de Litere din Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și s-a realizat în 
cadrul proiectului Reperspectivarea documentului etnofolcloric. Configurarea 

identității culturale în dinamica sa, al cărui director a fost Nora Sava. S-a ales 

Țara Oașului ca teren etnologic întrucât această zonă a făcut obiectul unei 

cercetări sistematice, multidisciplinare, în perioada 1975-1978, când, la cererea 
conducerii locale de partid și de stat, „preocupată constant de dezvoltarea 

acestei zone, frumoasă, pitorească, dar din punct de vedere socio-economic 

rămasă în urmă față de alte zone ale județului”, o echipă complexă, formată din 
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Note pentru o antropologie a pandemiei.  

Situația sanitară văzută dinspre magie și online, popi și manele 
 

Dr. Camelia BURGHELE 
__________________________________________________ 

CS I – Muzeul Județean Zalău, 

e-mail: cameliaburghele@gmail.com 

 
 

Abstract: Sanitary situation seen from the perspective of magic, online 

environment, priests, and "manele" 

The 2020-2021 pandemic, the behaviour towards disease and vaccine, 

virus and healing, science and paranormal have all been fruitful grounds 

for cultural anthropology setting up a new study framework.  

This framework of ethnology research, in the proximity of pandemic, or 

rather generated by this situation/sanitary crysis itself, brings new 

approaches to the formulae of magic and ritual, thus reactivating religion 

adopted from the Romanian traditional village. It also inovates on new 

formulae, which are exciting as they are politics, internet, and cultural 

globalisation ready. 
 

Keywords: disease, vaccine, politics, internet, cultural globalisation.  

 

Un portal pentru spiritualitatea 2.0: nestăvilita apetență pentru ritual, 

magie, vrăjitorie. 
 

Pandemia anilor 2020-2021, comportamentul față de boală și vaccin, față 

de virus și vindecare, față de știință și paranormal, au fost terenuri extrem de 

productive pentru antropologul cultural, configurând un nou „șantier” de 
studiu, cu „săpături”, dar și „construcții”, dintre cele mai productive. Se știe, 

faimoasa „nebuloasă mistico-ezoterică a spiritualității mileniului III”1
 care 

umple antropologic spațiul între la fel de faimoasele „secolul XXI va fi religios 

sau nu va fi deloc” (Andre Malraux, deși mărturiile spun că Malraux ar fi spus 

„mistic”, în sensul de „spiritual”, și nu „religios”!), și „modernitatea e inerent 
globalizatoare” (Anthony Giddens), definește cultural cum nu se poate mai 

bine lumea contemporană. Aici trebuie căutată situarea modernului față de 

divinitate, sacralitate, supranatural și, în final, paranormal. Altfel spus, cu toate 

                                                 
1
 Françoise Champion, Spirit religios difuz, eclectism și sincretisme, în Jean Delumeau, 

„Religiile lumii”, București, Editura Humanitas, 1996, p. 706.  
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Antropologia culturală/socială în oglinda unei „slabe” 
epistemologii cu etnologia și sociologia
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jud. Prahova, e-mail: seb_filozof@yahoo.com 

 

 
Abstract: There is no unanimous accord regarding the epistemological 

background of cultural and social anthropology. This fact hampers the 

relation between anthropology and other sciences of man, as ethnology 

and sociology. By way of a “weak” epistemology, it is to be discovered 
that the anthropologist makes his researches in an alien culture, using a 

methodology of long-term fieldwork, and the ethnologist/ sociologist in 

their own culture. A weak epistemology takes experience and 

subjectivity into account. An anthropology at home based on this 

epistemology is also possible, if the anthropologist strictly uses the 

instruments of anthropology. Many times, studies that are sociological, 

psychological, ethnological etc. are confused to be anthropological in 

Romania and in entire Balkan zone. Adopting the previous 

epistemological perspectives may be a good point of departure for a true 

professionalization and institutionalization of cultural and social 

anthropology in Romania and in the Balkans. 
 

Keywords: anthropology, ethnology, fieldwork, professionalization, 

sociology, weak epistemology.  

 

Încercările epistemologice vizând specificul antropologiei culturale/ 
sociale nu par să fi ajuns la un numitor comun în istoria de mai bine de un secol 
și jumătate a disciplinei. În 1951, Edward Evan Evans-Pritchard observa – 

referitor la antropologia socială – că „există un acord substanțial asupra multor 

                                                 

 O parte din ideile și fragmentele din acest text sunt de găsit și în Sebastian Ștefănucă, 

„Antropologia culturală balcanică. O evaluare critică printr-un filtru empiric”, text în 
curs de publicare în volumul Termeni și teme actuale în științele etnologice: un 

repertoriu comentat. In honorem prof. univ. (e) dr. Nicolae Constantinescu, în 
coordonarea Mihaelei Bucin, Ioanei-Ruxandrei Fruntelată și Florenței Popescu Simion, 

Editura Universității din București, 2021.  

mailto:seb_filozof@yahoo.com
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Problema influențelor muzicale reciproce germano-române  
din Banat. O contribuție etnomuzicologică*
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[Institutul pentru Folclorul Germanilor din Estul Europei],  

Freiburg, e-mail: gottfriedhabenicht@t-online.de 

 

 
Zusammenfassung: Dieser ursprünglich 1978 in Deutschland 
veröffentlichte Beitrag untersucht das Problem fehlender gegenseitiger 

Einflüsse im Volksliedgut der im Banat seit mehr als zwei Jahrhunderten 
neben- und miteinander lebenden Deutschen und Rumänen. Die 
theoretische Grundlage des bisher nur wenig erforschten Themas 

erschien uns so bedeutsam, dass wir uns für die Veröffentlichung auch 
einer rumänischen Fassung des Artikels entschlossen haben. Als Kenner 
sowohl der deutschen als auch der rumänischen Folklore geht der 
Verfasser vorliegend von der vergleichenden Analyse eines für das 
jeweilige Volk repräsentativen Liedbeispiels aus, um zu dem Schluss zu 
gelangen, dass unterschiedliche musikalische Konzepte der beiden 

Ethnien Übernahmen verhindern. 
 

Schlusselwörter: musikalische Folklore, Volkslied, interethnische 

Wechselbeziehungen, Banat, Banater Schwaben, Dur-Moll-System, 

modales System, giusto syllabique. 

 

Cartea cercetătoarei Ingeborg Weber-Kellermann, Zur Interethnik. 

Donauschwaben, Siebenbürger Sachsen und ihre Nachbarn [Despre studiul 

interetnicității. Șvabii dunăreni, sașii transilvăneni și vecinii lor]
1
, 

                                                 
*
 Traducere din limba germană de Sanda Ignat (Institutul „Arhiva de Folclor a 

Academiei Române”, Cluj-Napoca). Tehnoredactarea computerizată a partiturilor 
muzicale: Theodor Constantiniu (IAFAR, Cluj-Napoca). Textul sursă: Gottfried 
Habenicht, Die Frage deutsch-rumänischer gegenseitiger Volksliedeinflüsse im Banat. 
Ein musikethnologischer Beitrag, în Jahrbuch für Ostdeutsche Volkskunde, tom 21 

(1978), p. 20-45. Traducerea a beneficiat de o revizie din partea autorului, care 

vorbește fluent limba română.  
1
 Ingeborg Weber-Kellermann, Zur Interethnik. Donauschwaben, Siebenbürger 

Sachsen und ihre Nachbarn [Despre studiul interetnicității. Șvabii dunăreni, sașii 
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Centenar Andrei Bucșan (1921-2021) 
 

După înființarea sectorului de etnocoreologie, în 
anul 1951, la Institutul de Folclor, actualul Institut de 

Etnografie și Folclor „C. Brăiloiu” al Academiei 
Române, principalul scop a fost, mai ales, formarea 

unor specialiști care să poată studia jocul popular și să-l 

înțeleagă dincolo de partea văzută a lui – mișcarea 
propriu-zisă. Menționăm că jocul popular este una 

dintre cele mai complexe creații țărănești din punct de 
vedere al limbajelor artistice și al codurilor culturale pe 

care le implică, deci o știință mai greu de înțeles, până 

la urmă, strâns legată de celelalte ramuri ale 

folcloristicii prin care sunt traduse limbajele literar și 
muzical, cel puțin.  

Andrei Bucșan a fost unul dintre specialiștii în acest domeniu, care, de la 

începutul activității sale, în 1954, când deja colabora cu institutul, a lucrat cu 
responsabilitate și profesionalism la fundamentarea și închegarea acestei științe 
atât de târziu conturată în România. Trecând prin datele biografice ale lui 

Andrei Bucșan, notăm că a fost un etnocoreolog român născut la data de 14 

februarie 1921 în București și a decedat la data de 20.03.1995, tot în București. 
A urmat studiile în orașul natal, școala primară (1927-1931), școala secundară 

(1931-1939), iar în perioada 1939-1946 a urmat studiile de licență la Facultatea 

de Litere, secția filologie modernă cu specialitatea filologie romanică. În 
paralel, a urmat și cursurile Facultății de Filosofie, după anul 1946 fiind, 

potrivit atestărilor academice, atât filolog, cât și filosof.  
În anul 1981 a obținut titlul de doctor în istoria artei, specialitatea dans 

popular, după o lungă perioadă în care a studiat îndeaproape acest element de 
patrimoniu cultural imaterial.  

Debutul lui Andrei Bucșan în „câmpul muncii” a avut loc în domenii 
străine pregătirii profesionale, fiind statistician la Institutul Central de Statistică 

din București în perioada 1948-1950, iar în perioada 1950-1951 – ajutor de 

normator la centrala „Frigotehnica” din București.  
Din anul 1951 se îndreaptă spre conturarea activității științifice, 

concordantă cu pregătirea pe care o avea. Așadar, din 1951 până în 1954 a fost 
colaborator științific la Institutul de Istorie din București, iar din 1954 a făcut 
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parte din sectorul de etnocoreologie al Institutului de Folclor, trecând, treptat, 
prin mai multe etape profesionale: în 1954 a devenit referent științific, din 1960 
cercetător, din 1966 cercetător principal, iar în perioada 1964-1974 a condus 

sectorul de etnocoreologie.  

În perioada activității științifice a colaborat, prin publicarea de studii și 
articole, la „Anuarul Institutului de Cercetări Etnologice și Dialectologice”, 

„Folclor literar”, „Îndrumătorul Cultural”, „Korunk”, „Revista de Folclor”, 

„Revista de Etnografie și Folclor”, „Revue des études sud-est européennes” ș.a.  

În bogata sa activitate științifică, a efectuat peste 200 de culegeri de 

repertoriu coregrafic și a transcris aproximativ 3000 de dansuri pe care acum le 
putem consulta în Arhiva Institutului de Etnografie și Folclor. Rezultatele 

acestor culegeri, descrierea și interpretarea științifică au fost materializate în 
volume de autor sau publicate în volume și reviste colective de specialitate, din 
care vom reda câteva.  

 

Volume de autor: Jocuri din Ardealul de Sud (Editura Didactică și 
Pedagogică, București, 1957); Jocuri din Muscel și Bran (Editura Didactică și 
Pedagogică, 1958); Jocuri din Transilvania de Sud. Monografie coregrafică, în 

colaborare cu Emanuela Balaci (Brașov, 1969). Cea mai importantă dintre 

publicații este volumul Specificul dansului popular românesc (Editura 

Academiei R.S.R., București, 1971), în care analizează dialectele coregrafice 

românești (dunărean, apusean, carpatic și macedonean), fiecărui dialect 

atribuindu-i tipul de joc reprezentativ. În același volum, în câteva capitole, 
include informații despre specificul local al Jocurilor populare din Mărginimea 

Sibiului (în colaborare cu Emanuela Balaci) și, de asemenea, monografia unui 
morfotip coregrafic: Brâul mocănesc. Acest volum capătă o anumită „greutate” 
științifică datorită folosirii metodologiei variate în analiză: filmul ca instrument 

de lucru, analiza matematică, cartarea elementelor specifice și criteriile analizei 
stilistice.  

 

Lucrări publicate în volume colective sau în reviste de specialitate: 

Folclorul coregrafic din Sibiel (în colab.), în „Revista de Folclor”, nr. 1, 1956, 
p. 3-38; Breaza, în „Revista de Folclor”, nr. 4, 1959, p. 45-72; Dialecte și 
aspecte stilistice în coregrafia noastră populară, în „Revista de Folclor”, nr.  
1-2, 1963, p. 141-143; Similitude entre les danses populaires roumaines et 

balcaniques, în „Revue des etudes sud-est europeénnes”, nr. 3-4, 1964, p.   

607-613; Un proiect de catalogare a materialului coregrafic, în „Revista de 
Etnografie și Folclor”, nr. 3, 1969, p. 193-205 etc. 

Prin activitatea fructuoasă a lui Bucșan, etnocoreologia românească a 

reușit să urce niște trepte foarte importante care au ajutat în primul rând la 
fundamentarea propriu-zisă a domeniului, la punerea bazelor metodologice, la 

interpretarea și, mai ales, la înțelegerea jocului popular, ca parte importantă a 

unui patrimoniu încă viu.  
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Andrei Bucșan a reușit, prin activitatea sa, să lase deschise niște porți 
care duc spre înțelegerea fenomenului choreic și a contextelor în care acesta 
este încă prezent și, totodată, a oferit sau a construit continuitate între generații 
prin volumele în manuscris care se cer publicate: Jocul în cadrul obiceiurilor 
de iarnă (100 p. + 28 de exemple + o hartă); Specificul coregrafic al 

Transilvaniei (200 p.); Dansul popular tradițional (600 p. + 3 hărți + 20 tabele 
+ 400 exemple).  

 

Surse bibliografice: 

***Academia Română, Institutul de Etnografie și Folclor „C. Brăiloiu”, 
Întâlnirea generațiilor (1949-1994), volum îngrijit de Germina Comănici și 
Vasile Vetișanu, București, 1994.  

Datcu, Iordan, Dicționarul etnologilor români, vol. I, București, Editura 

Saeculum I.O., 1998, p. 115-117.  
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Prof. univ. dr. Doina Comloșan,  
opt decenii de la naștere 

 

Originară din Podgoria Aradului 
(Sâmbăteni, com. Păuliș – Arad), Doina 

Comloșan (1 octombrie 1941 – 10 iunie 2008) a 

urmat prestigiosul liceu „Ghiba Birta” din Arad 
și, apoi, Facultatea de Filologie de la 

Universitatea din Cluj, pe care a absolvit-o 

strălucit în 1964, cu teza Motivul arborilor 

îmbrățișați în folclorul românesc.  

Din 1964 până în 2006, activitatea sa a fost 
legată de configurarea Facultății de Filologie (iar 
apoi, din 1990, de Litere) a Universității din 
Timișoara (instituție care din 1995 își schimbă 
denumirea în Universitatea de Vest din 
Timișoara).  

Doina Comloșan a venit la Timișoara „prin repartiție guvernamentală”, 
alături de alți câțiva tineri absolvenți ai universităților din București, Cluj și 
Iași, cu scopul declarat public de autoritățile epocii de a susține dezvoltarea 

nou-createi facultăți de filologie de aici (facultate care, în 1964, avea mai puțin 
de un deceniu de la înființare). Ea a parcurs, pas cu pas, toate etapele unei 

cariere academice de succes, de la statutul de preparator universitar, până la cel 
de profesor, titlu academic pe care l-a obținut în anul 2005.  

Cea mai mare parte a activității științifice a Doinei Comloșan s-a 

desfășurat în domeniul teoriei literare. Teza sa de doctorat a fost dedicată 
studiului teatrului

1
 și, așa cum evidențiază orice căutare bibliografică, mai ales 

după anii 1990, a publicat ca autor unic sau în colaborare o serie de lucrări de 
introducere în studiile de teorie literară, dintre care merită menționate Despre 

literatură și Teoria textului literar (Timișoara, Excelsior Art, 2003)2
.  

Interesul pentru studiul folclorului, manifestat încă din timpul facultății, 
a însoțit-o, însă, de-a lungul întregii sale cariere3

.  

                                                 
1
 Doina Comloșan, Teatru și antiteatru, Timișoara, Mirton, 2001.  

2
 http://worldcat.org/identities/lccn-n84081466/ 

3
 V., în acest sens, articolul care îi este dedicat în Iordan Datcu, Dicționarul etnologilor 

români, București, Saeculum I. O., 2006, p. 259.  

http://worldcat.org/identities/lccn-n84081466/
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Cele câteva studii și cercetări realizate merită recitite astăzi în primul 
rând prin situarea lor în contextele științifice și academice în care au fost 
produse. Este vorba, mai întâi, despre studii și cercetări de tinerețe (anii 1965-

1970), respectiv despre câteva texte dintr-o perioadă de maturitate (anii 1982-

1985).  

Din prima serie fac parte studiile Repetiția în lirica populară 
românească4

 și Considerații asupra structurii descântecului5
, publicate în 

periodicul universitar timișorean „Folclor literar”, precum și filmul etnografic 

Măturatul. La ogrăzi de fete mari6. Este vorba, în toate aceste cazuri, despre 
eforturi de integrare ale tinerei cercetătoare în activitățile echipei Centrului de 
Folclor de la Timișoara, echipă creată în anii 1965 în jurul profesorului Eugen 

Todoran și ale cărei activități se cristalizează, începând cu anul 19677, în 
primul rând prin influența pe care o are asupra grupului profesorul bucureștean 
Mihai Pop.  

Câtă vreme colegii de generație formați chiar în primii ani ai funcționării 
Facultății de Filologie de la Timișoara, printre care trebuie menționați Gabriel 
Manolescu

8
 și mai ales Vasile Tudor Crețu9, se dovedesc interesați de studiul 

obiceiurilor bănățene în manifestările lor concrete, din teren, iar cei veniți de la 
Cluj, mai ales Ion I. Popa

10, se dedică studiului narațiunilor și narativității 
tradiționale în Banat, Doina Comloșan pare să se pregătească pentru cercetarea 
                                                 
4
 În „Folclor literar”, II, Timișoara, 1968, p. 169-179.  

5
 (colab. cu Laura Sîrbu), în „Folclor literar”, IV, Timișoara, 1977 (pe baza unor 

cercetări de teren în zonele Lăpuș și Codru din anii 1965-1967), p. 143-156.  
6
 (colab. Gabriel Manolescu, I.I. Popa, Sandu Dragoș), Sâmbăteni, 1969: nr. 9 AFT, 12 

minute, alb-negru, reversibil, sunet mgt.  
7
 În 1967 apare primul număr al publicației „Folclor literar” și, de asemenea, se 

organizează la Universitatea din Timișoara primul Colocviu Național de Folclor, 
manifestare științifică de prestigiu care va avea ediții bienale până în anul 1985.  
8
 Sunt grăitoare, în acest sens, numeroasele cercetări de teren pe care le desfășoară în 

întregul deceniu șapte Gabriel Manolescu și din care rezultă mai ales un mare număr de 
filme etnografice, dintre care: 9 AFT Săptămâna nebunilor (Ciclova-Română, 
Dognecea, Prigor, Rudăria, 1966-1967); Obiceiuri de nuntă în Banat (Chizătău, 
Armeniș, 1968), 4 AFT; Mătcuțele (Valea Timișului, 1969), 7 AFT; Jocuri cu măști 
(Lăpușnic, Slatina-Timiș, 1970), 10 AFT; o sinteză asupra interesului lui Gabriel 

Manolescu față de cercetarea obiceiurilor în Gabriel Manolescu, Mimă și dramă în 
obiceiurile populare românești, Timișoara, Excelsior Art, 2004.  
9
 Seria de filme etnologice: Bradule, brăduțule... (Mehadica, 1968), 3 AFT; Practici 

rituale la semănat (Macoviște, 1970, 11 AFT, Soare, soare... (Mehadica, 1970), 6 

AFT; din aceiași ani datează cercetările despre practicile funerare în Banat ale lui 
Vasile Tudor Crețu, cercetări dezvoltate în teza sa de doctorat. V. Ethosul folcloric, 

sistem deschis, Timișoara, Facla, 1980.  
10

 De notat în primul rând cercetările din 1965 la Ictar-Budinț și interacțiunea lui Ion I. 
Popa cu povestitorul Pavel Bruzdican. V. și Despre relația narator-narațiune-

ascultător în basmul contemporan, în „Folclor literar”, II, Timișoara, 1968, p. 285-294.  
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textelor versificate, deopotrivă a celor cu caracter ritual (descântecele) ori non-

ritual (lirica folclorică). Totodată, cele două studii publicate lasă să se întrevadă 
disponibilitatea și abilitatea tinerei cercetătoare de a citi și comenta texte 
folclorice, marșând pe utilizarea unor instrumente de analiză potrivite textelor 
orale.  

Cea de-a doua perioadă a studierii folclorului din cariera Doinei 

Comloșan survine după 1982, an în care ea revine la catedra de la Timișoara 
după un stagiu de trei ani petrecuți, ca lector român, în Franța. Principalele 
texte din această perioadă sunt Folclor literar

11
, Pentru o tipologie a faptelor 

de folclor
12

 și un studiu introductiv la un florilegiu de texte din opera 
folcloristică a lui George Cătană13. Practic, aceste trei lucrări definesc și temele 
prioritare de reflecție ale cercetătoarei în această perioadă.  

Mai întâi, Folclor literar este un suport de curs universitar, pe care 

Doina Comloșan l-a ținut la specializările de „Română B” (specializarea 
secundară în Limba și Literatura Română) de la Facultatea de Filologie din 
Timișoara aproximativ un deceniu, de la întoarcerea sa din Franța până în anul 
1991. Apărut la câțiva ani după publicarea manualului oficial de învățare a 
folclorului în universitățile românești în acea perioadă14, cursul se mulează pe 
model și dedică o primă parte unor aspecte teoretice (Conceptul de folclor, 

Caracterele generale ale folclorului, Caracterele literaturii populare) și o a 
doua parte prezentării unor genuri folclorice, cum sunt magia, colindatul, 
obiceiurile vieții omului, genuri care sunt tratate în mod consecvent ca tipuri 
discursive.  

Fără să fi stârnit interesul aparte al comunității profesionale în momentul 
publicării sale, cursul merită reținut cel puțin pentru câteva referințe 
bibliografice rare în textele de folcloristică ale acelei perioade, pentru câteva 
pagini exemplare ale sale, precum și pentru câteva idei formulate, chiar dacă 
multe dintre acestea au rămas fără ecou în afara mediului didactic în care au 
fost prezentate.  

 

 În primul sens, menționez mai ales utilizarea atentă a volumului lui 
Arnold Van Gennep, Le folklore – croyances et coutumes populaires 

françaises15
, dar și recursul la un număr de titluri din domeniul 

                                                 
11

 Folclor literar. Note de curs și seminar, Timișoara, Tipografia Universității, 1982 și 
1983.  
12

 În „Anuar de etnologie, artă, istorie, lingvistică”, II, Timișoara, 1982, p. 37-48; 

aceeași discuție, revizuită, în Probleme de tipologie a folclorului românesc, în „Analele 
Universității de Vest din Timișoara”, 1990, p. 69-85.  
13

 (ed. în colab. cu Vasile Șerban), Basme, povești și balade, Timișoara, Facla, 1984.  
14

 Este vorba despre manualul universitar al lui Mihai Pop, Pavel Ruxăndoiu, Folclor 

literar românesc, București, Editura Didactică, 1976.  
15

 Arnold Van Gennep, Le folklore – croyances et coutumes populaires françaises, 

Paris, Stock, 1924.  
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studiilor literare, mai ales la cartea lui André Jolles despre 
manifestările primare ale narațiunii16

.  

 În al doilea rând, la o relectură detașată făcută astăzi acestui text, rețin 
mai cu seamă lecția inaugurală, dedicată analizei termenului și 
conceptului de folclor, un fragment care nu ambiționează să fie 
neapărat original, ci marșează pe o deconstrucție inteligentă și 
dezinhibată a numeroase opinii asupra acestei discipline formulate de-a 

lungul timpului.  
 

În sfârșit, în ceea ce privește ideile noi pe care le introduce acest curs, aș 
nota ambiția propunătoarei de a analiza ritualurile și ceremonialurile din 
practicile folclorice în logica și prin comparație cu genul teatrului cult.  

O mențiune aparte merită și cele câteva locuri17
 în care Doina Comloșan 

a scris despre tipologia folclorului. Interesul pentru această chestiune poate fi 
înțeles în contextul a două serii de repere bibliografice:  

 

 Pe de o parte, în deceniul anterior publicării acestor cercetări apăruseră 
câteva volume esențiale de etnologie românească dezvoltate în jurul 
chestiunilor tipologiei folclorice, texte semnate de Ion Mușlea și 
Ovidiu Bîrlea18

, de Dumitru Caracostea
19

, respectiv de Adrian Fochi
20

.  

 Pe de altă parte, cam din aceeași perioadă datează și varianta 
franțuzească a celebrei cărți a lui J. L. Austin despre actele de limbaj21

, 

ale cărei idei sunt diseminate și contextualizate și la noi mai ales prin 
corpusul de texte de poetică americană traduse și prezentate de Mircea 
Borcilă22

.  
 

Ideea curajoasă și extrem de ofertantă, din păcate nedusă până la capăt și 
mai ales nediscutată în mediul profesional, neevaluată nici măcar de autoare în 
raport cu contexte multiple, în jurul căreia se țes aceste observații este aceea că 
o tipologizare a faptelor de folclor trebuie imaginată în raport cu funcțiile 
actelor de limbaj, așa cum sunt acestea prezentate de J. L. Austin și poate porni 
                                                 
16

 André Jolles, Formes simples, (trad. fr.), Paris, Seuil, 1972; o ediție românească 
Forme simple, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2012.  
17

 V. supra, nota 12. De asemenea, capitolul Pentru o tipologie a faptelor folclorice, în 
Folclor românesc, ed. cit., p. 62-71.  
18

 Ion Mușlea, Ovidiu Bîrlea, Tipologia folclorului. Din răspunsurile la chestionarele 
lui Bogdan Petriceicu Hasdeu, București, Minerva, 1970.  
19

 Dumitru Caracostea, Problemele tipologiei folclorice, București, Minerva, 1971. 
20

 Adrian Fochi, Datini și eresuri populare de la sfârșitul secolului al XIX-lea: 

răspunsurile la chestionarele lui Nicolae Densușianu, București, Minerva, 1976.  
21

 V. J. L. Austin, Quand dire c'est faire, Paris, Seuil, 1970. Varianta originală în limba 

engleză, publicată în 1955. O variantă românească: Cum să faci lucruri cu vorbe, 

Pitești, Paralela 45, 2005.  
22

 Poetica americană: orientări actuale, Studii critice, antologie, note și bibliografie de 
Mircea Borcilă și Richard McLane, Cluj-Napoca, Dacia, 1981.  
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chiar de la separarea lor în fapte (folclorice), sau obiceiuri
23

, respectiv în 
ziceri

24
.  

Aceste note despre activitatea Doinei Comloșan pe terenul studiilor de 
folclor configurează portretul unui cercetător specializat în alte categorii de 
subiecte, dar care a tratat domeniul culturii orale cu interes și originalitate, 
oferind, astfel, o serie de interpretări valide chiar dacă neobișnuite și lăsând 
deschise o serie de chestiuni care încă își așteaptă cercetătorul.  

 

Otilia HEDEȘAN 

                                                 
23

 Doina Comloșan, Folclor românesc, ed. cit., p. 66: „Obiceiurile, ca acte de 

comunicare performative, au următoarele caracteristici: sunt organizate de o procedură 
cunoscută de toți membrii grupului; sunt dotate, prin convenție, cu un anumit efect; 
cuprind enunțul anumitor cuvinte, gesturi, sunete, de către anumite persoane, în 

circumstanțe fixate prin tradiție”.  
24

 Doina Comloșan, Folclor românesc, ed. cit., p. 64: „Zicerile se constituie dintr-o 

serie foarte cuprinzătoare de fapte ce funcționează exclusiv la nivelul comunicării 
artistice, rolul lor principal fiind de a procura plăcere estetică, chiar dacă mijlocesc și 
funcții speciale, între care funcția de bază a folclorului, cea de menținere a coeziunii 
grupului, apoi funcții educative, normative etc.”  
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In memoriam Crăciun Parasca  
(1945-2020) 

 

În seara zilei de 30 noiembrie 2020 
un telefon scurt, de la prof. Gh. Costea, din 

Oradea, mă anunța că fostul meu coleg de la 
„Litere...”, Crăciun Parasca... nu mai 

este..., a trecut „dincolo” în urmă cu câteva 
ore. O boală nemiloasă a pus capăt unei 
vieți dedicate, în totalitate, culturii și 
civilizației tradiționale din Bihor.  

Vestea în sine a acționat cu puterea 
unui șoc... m-a transpus complet în anii 
studenției, în urmă cu o jumătate de secol... 
Participam împreună, în mai 1971, la cel 
de-al IV-lea Colocviu Național de Folclor al 
Cercurilor Științifice Studențești, desfășurat 
la Institutul Pedagogic Universitar din Baia 

Mare. Delegația clujenilor era alcătuită din 
cei doi profesori, Dumitru Pop și Ion 

Șeuleanu, însoțiți de patru studenți, membri ai „Cercului de folclor” – Valentin 

Marica, Theodor Iancu, Crăciun Parasca și Ilie Moise. Era prima noastră 
sesiune de comunicări științifice care avea loc în afara Clujului. Da, eram atât 
de tineri, atât de sfioși... dar plini de speranțe! Lucrarea lui Crăciun Parasca, 
Elemente comune de gândire populară în orația de iertăciune și alte specii de 
ritual, susținută în 14 mai 1971, s-a bucurat de aprecieri speciale din partea 

prezidiului ședinței, dar și a studenților prezenți în amfiteatru.  
Anul următor a adus cu sine licența și inevitabila „repartiție 

ministerială”. Din cei aproape 150 de absolvenți doar noi doi, Crăciun Parasca 
și cu mine, am optat pentru posturi care implicau cercetarea culturii și 
civilizației tradiționale.  

Ne-am reîntâlnit apoi, la „Zilele folclorului bihorean” (manifestare 
culturală plină de culoare și inedit) în noua noastră calitate de metodiști cu 

probleme de literatură și folclor la „Centrele județene...” Bihor și respectiv 
Sibiu.  
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Întâlnirile noastre – deși lucram în instituții similare – s-au rărit cu 
timpul, dar legăturile spirituale nu s-au întrerupt niciodată. Periodic primeam 
vești despre fostul meu coleg, majoritatea bune și foarte bune. „Sursele” mele – 

artistul plastic Gheorghe Costea și universitarul Ioan Godea – aveau doar 

cuvinte de laudă la adresa metodistului, inspectorului și mai târziu directorului 

„Direcției de Cultură Bihor” – prof. Crăciun Parasca.  

Paralel cu funcțiile administrativ-culturale, a desfășurat o susținută 
activitate de cercetător și jurnalist publicând în reviste și ziare peste 500 de 
articole.  

L-am revăzut după 1990 în biroul său de director al culturii bihorene și 
am rămas uimit cât de puțin se schimbase. Avea aceeași atitudine de intelectual 
rasat, ușor timid, cu care te întâmpina și în anii de studenție. Nu cred că și-a 

schimbat numărul de la cămașă, avea, sunt sigur, același număr de kilograme, 
aceeași siluetă ușor astenică. Doar părul său, atât de creț în tinerețe, începuse 
ușor să se grizoneze...  

Graba cu care trec clipele și orele în cultură ne-au determinat să apelăm 
ceva mai des la telefon. Corespondență... avem destul de puțină.  

Dacă eu am renunțat după un deceniu și jumătate la munca în 
administrația culturală, el a rămas fidel primei iubiri și locului de muncă unde a 
fost repartizat la finalizarea studiilor superioare. Consecvent și fidel 
preocupărilor din tinerețe, timp de aproape patru decenii a fost cel mai 

important organizator de manifestări folclorice și etnografice din Bihor, 

coordonând festivaluri și programe omagiale dedicate personalităților din zonă, 

majoritatea devenite tradiționale.  
Autor a numeroase scenarii folclorice, valorificate de amatori și 

profesioniști, precum Bulciugul turcașilor; Drumul cununii; Omule-pomule; 

Măicuța bătrână; Dorule, de unde vii?; Vergelul ș.a., Crăciun Parasca a fost și 
consultant științific al discului Electrecord Nunta bihoreană și a filmelor TV 

Nunta și colindatul cu turcă din Tilecuș, Claca de tors din Bălnaca, Măsuratul 
oilor din Roșia etc.  

Cărțile scrise de Crăciun Parasca – în calitate de autor sau coautor sunt, 
în genere, lucrări cu caracter monografic... zonale: Antologie de cultură 
populară bihoreană. Balada (1979); Legende (1980); Cântecele satului (1982); 

Muntele Găina – legendă și adevăr (1996); Colinde românești din Bihor 

(1999); Monografia județului Bihor (2010) sau locale, adică monografii ale 
comunelor Vadu Crișului (2005); Olcea (2014); Sântandrei (2014); Țețchea 

(2017); Sânnicolau (2017) și Sânmartin (2019). În toate contribuția sa cea mai 
consistentă vizează cultura și civilizația tradițională.  

„Cu câteva zile înainte de a împlini trei sferturi de veac de viață și cinci 
zeci de ani de activitate jurnalistică, de asiduă cercetare folcloristică (s-a născut 
în 9 decembrie 1945 în Bihor la Subpiatră și a decedat în 29 noiembrie 2020 la 
Oradea), prietenul nostru Crăciun Parasca, intelectual cu aleasă dăruire, urcă la 
ceruri...  
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În una dintre convorbirile noastre telefonice, când boala crudă cu sfârșit 
prescris îl cuprinsese de-a binelea, la întrebarea cum te simți, mi-a răspuns ca 
un bard: Eu mă duc, mă prăpădesc/ Ca un cântec bătrânesc...” Cu aceste 
rânduri, de o tristețe sfâșietoare, își încheie Mircea Bradu evocarea In 

memoriam Crăciun Parasca, publicată în „Crișana” din 3 decembrie 2020.  

Să ne aducem aminte de fostul nostru coleg de breaslă, Crăciun Parasca, 

cercetător și jurnalist de marcă al Bihorului, truditor de elită pe ogorul 

identității românești! Dumnezeu să-l odihnească! 
 

Ilie MOISE 
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In memoriam Mircea Cîmpeanu  

(1959-2021) 
 

Vestea morții etnomuzicologului 
Mircea Câmpeanu, în 9 noiembrie 
2021 (la doar șaizeci și doi de ani!), a 
avut efectul unui trăsnet.  

Nimic nu anunța un asemenea 
deznodământ!  

La ultima noastră discuție din 
vară (telefonică) m-a informat că 
încearcă să-și finalizeze un proiect mai 
vechi, noul statut de tânăr pensionar 

permițându-i să se ocupe, îndeaproape, 
de lucrările de licență ale unor studenți 
și să-și petreacă ceva mai multă vreme 
cu familia.  

Ne-am propus să ne întâlnim la ediția din toamnă a „Zilelor academice 
clujene” smulgându-i, totodată, promisiunea de a-mi trimite un material pentru 

tomul 35 al periodicului „Studii și comunicări de etnologie”. Părea perfect 
sănătos, mulțumit de ieșirea la pensie, nemulțumit, însă, de statutul actual al 
„centrelor județene pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale”, 
element important – cred – în hotărârea de a se pensiona la doar 60 de ani. L-

am îndemnat să-și finalizeze toate proiectele abandonate din varii motive, să-și 
adune între două coperte sutele de articole legate de cultura tradițională din 
Câmpia Transilvaniei, pe care o cunoștea ca nimeni altul. Pandemia... ne-a 

zădărnicit proiectata noastră întâlnire de la Cluj, iar începutul lui noiembrie ne-

a adus vestea plecării sale definitive, o veste de o tristețe sfâșietoare care a 
îndoliat întreaga etnologie românească.  

Am revăzut, cu ochii minții, secvențe din relația noastră specială care a 
început prin 2006, când am devenit membru al Consiliului științific al 

„Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 
Cluj” și care, iată, a fost întreruptă atât de brusc. În această calitate am avut 
prilejul să-l cunosc atât ca om, cât și în postura de șef birou-cercetare-

conservare cultură tradițională. I-am admirat, de la început, puterea de muncă 

(numărul mare de proiecte pe care le coordona, multitudinea studiilor și 
articolelor de specialitate publicate și activitatea didactică din cadrul modulului 
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de studiu – Instrument popular de la Academia de Muzică „Gh. Dima”) și, mai 

cu seamă, profesionalismul cu care se apropia de fenomenul cultural – fie el de 

factură tradițională sau clasică.  
Teza sa de doctorat, Pe urmele lui Béla Bartók după 100 de ani, tipărită 

în 2008, de Editura „Hiperboreea”, a fost (și a rămas) una dintre cele mai 
interesante cărți de etnomuzicologie de la începutul mileniului III despre o 

fascinantă personalitate de vizibilitate europeană care a cercetat muzica 
tradițională din Transilvania. Am recitit fragmente din această carte și am găsit-
o la fel de incitantă. De altfel distincția obținută la susținerea tezei – Summa 

cum laudae – spune totul!  

După o carieră artistică și științifică de aproape patru decenii, marcată de 
multă muncă (interpret și dirijor al orchestrei de muzică populară a 
Filarmonicii „Transilvania” din Cluj-Napoca, cadru didactic asociat la 

Academia de Muzică „Gh. Dima”, șef-birou cercetare la Centrul județean ... 
Cluj), Mircea Cîmpeanu s-a pensionat la împlinirea vârstei de 60 de ani... după 
o imensă oboseală acumulată în timp. Bilanțul etnomuzicologului clujean arată 
mai mult decât foarte bine: 15 volume – redactate în calitate de autor, co-autor 

sau coordonator, zeci de studii de specialitate și câteva sute de articole de 

popularizare. La acestea se adaugă participarea la numeroase conferințe și 
colocvii naționale, adeseori și internaționale, unde a reprezentat cu cinste și 
mult profesionalism Transilvania ori România. Nu trebuie uitată nici 
coordonarea atâtor proiecte culturale ale „Centrului județean... Cluj” – care au 

implicat multă inteligență, efort și timp. Filmele documentare realizate personal 
sau în calitate de consultant științific (vezi cele 15 episoade din seria „Zestrea 
românilor” în parteneriat cu TVR București), împreună cu expozițiile de 
fotografie etnologică – conturează una dintre cele mai complexe monografii ale 
culturii și civilizației tradiționale din Câmpia Transilvaniei. Toate acestea și 
multe altele, pe care nu le-am mai trecut în revistă (turnee artistice, jurii 

naționale și internaționale, emisiuni radio-tv), au implicat eforturi nebănuite, 
sute de nopți nedormite, multă perseverență și dăruire. O dăruire dusă adeseori 
până la sacrificiu...  

El face parte din lumea intelectualilor ardeleni care s-au remarcat, 

întotdeauna, prin temeinicia lucrului bine făcut și toleranța față de celelalte 
etnii. Comunitatea etnică și cea profesională au coexistat, în cazul său, fără 
conflicte și fără stridențe. Un intelectual autentic care lasă în urmă un raft de 
cărți, filme și CD-uri cu muzică autentică, dar și câteva generații de studenți 
formați sub oblăduirea sa.  

Dispariția lui Mircea Cîmpeanu, dincolo de toate clișeele care se rostesc 
în asemenea împrejurări, este o pierdere ireparabilă. Marile sale proiecte, 

temele frecventate de etnomuzicologul clujean, moștenirea sa vor fi duse mai 
departe, cu siguranță de foștii săi studenți și – bineînțeles – de foștii săi colegi.  

Omul, însă, este de neînlocuit...! Inteligența ascuțită, blândețea 
proverbială, tenacitatea cu care-și depășea propriile limite au fost unice. Ne va 
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lipsi încă multă vreme de aici încolo Mircea Cîmpeanu – omul, cercetătorul și 
colaboratorul..., locul lui fiind destul de greu de ocupat astăzi într-o lume care 

pășește serios pe calea dezagregării.  
Centrul județean... Cluj – instituția pe care a servit-o și deservit-o în 

ultimii 15 ani ai săi, cu siguranță cei mai prolifici, împreună cu fiica și soția 

etnomuzicologului – și-ar face un titlu de glorie, i-ar aduce un omagiu aparte 

dacă ar purcede la tipărirea întregii opere a lui Mircea Cîmpeanu, un 

profesionist adevărat, un model de hărnicie și dăruire.  
Dumnezeu să-l odihnească!  
 

Ilie MOISE 



 

 

STUDII ŞI COMUNICĂRI DE ETNOLOGIE, Tomul XXXV/2021, p. 183-206 
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Mădălina Iacob, Muzeeul de nișă.  

Practici simbolice și contexte culturale, 
Iași, Institutul European, 2020, 220 p. 

 

În virtutea bunelor relații statornicite de-a lungul anilor între 
Universitatea de Vest din Timișoara și Institutul de Cercetări Socio-Umane 

Sibiu, la invitația colegială a prof. univ. dr. Otilia Hedeșan, am acceptat să fac 
parte, în toamna lui 2019, din comisia de susținere a tezei de doctorat Muzeul 

de nișă. Practici simbolice și contexte culturale, elaborată de Mădălina Iacob, o 

tânără asistentă de la Facultatea de Științe Politice, Filozofie și Științele 
Comunicării. După câteva zile, la secretariatul Institutului nostru, mă aștepta un 
pachet cu teza de doctorat a Mădălinei Iacob, însoțită de un scurt CV și o 
scrisoare în care tânăra își exprima speranța că voi regăsi în paginile lucrării 
locul special pe care „antropologia îl joacă constant în viața mea.”  

Plăcut surprins de misiva tinerei, am aruncat o privire pe CV-ul 

doctorandei, constatând, cu reală bucurie, că în anii care s-au scurs de la 

absolvirea facultății (2013), a parcurs treptele formării profesionale, progresele 
sale științifice fiind constante și de netăgăduit. După un masterat în domeniul 
studiilor filologice și culturale, finalizat cu o disertație axată pe identitatea 
muzeelor de nișă, an de an este prezentă la sesiunile de comunicări științifice 
ale Universităților din Timișoara și Brașov, dar și la festivalurile de teatru 
naționale sau internaționale – unde obține numeroase premii. Lucrările 
științifice prezentate la conferințele din Craiova, Brașov sau Madrid, 
majoritatea publicate sau în curs de publicare, au condus la progrese vizibile în 
conturarea vocației de cercetător preocupat de muzeele de nișă.  

Toate acestea, alături de semnalele de alarmă ale cercetătorilor privind 
precaritatea legilor în domeniul protejării patrimoniului, au apropiat-o și mai 
mult de această problematică. Așa se explică opțiunea pentru o teză de doctorat 
axată pe Muzeul de nișă. Practici simbolice și contexte culturale.  

Este – după știința noastră – cea dintâi tentativă românească de evaluare 
a situației muzeelor de nișă de pe bătrânul nostru continent, care privește 
patrimoniul național în context european, cu minusurile și calitățile firești ale 
oricărui început. Așadar, un demers de istorie culturală care își stabilește drept 
obiect de reflecție avatarurile muzeologiei românești și europene din secolul al 
XX-lea și începutul celui următor, care încântă datorită noutății temei dar și 
modului de expunere clar și tranșant.  
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Structurată în trei capitole (I. Antropologia culturală și studiul muzeelor; 

II. O antropologie a muzeelor de nișă; III. Studiu de caz, Argument și 
Concluzii), lucrarea Mădălinei Iacob acordă un spațiu generos Anexelor (Legea 

Muzeelor din România 311/2003, Capturi de ecran mobile, Afișe de expoziții, 
Fotografii din teren), pe care se sprijină o bună parte din cercetare.  

La început, obiectivul cercetării se focalizează pe principalele definiții 
pentru termenii cu care va opera (antropologia urbană, patrimoniu, muzeu, 

practici culturale), demersul său prezentând, în capitolul următor, evoluția ideii 
de muzeu în spațiul francez și italian, țările cu cel mai mare număr de instituții 
de valorificare a patrimoniului cultural. Pornind de la cele două tendințe 
europene – muzeul tradițional și complexele muzeale, autoarea constată că în 
spațiul muzeologic se conturează, tot mai clar, cea de-a treia direcție, muzeul de 

nișă. Bibliografia britanică și franceză asimilează muzeul de nișă cu muzeul de 

mici dimensiuni născut din pasiunea unei persoane sau a unui grup pentru a 

muzeifica obiecte de valoare. Interesată de receptarea acestor idei în spațiul 
românesc, constată că, exceptând Legea muzeelor 331/2003, nimic nu mai 

reglementează această problemă. Trecând în revistă cele 15 caracteristici ale 

unui muzeu de nișă, autoarea deplânge lipsa teoriei și istoriei acestui tip de 
instituție în arealul românesc, declarându-se complet nemulțumită de Muzeul 

parfumului și Muzeul Kitsch-ului din București. Sunt capitole dense, bine 
scrise, echilibrate, bazate pe o bibliografie de extensie europeană, care vădesc 
putere de sinteză, multe cunoștințe din domenii conexe și un limbaj științific 
adecvat.  

Capitolul al III-lea – Studiu de caz – prezintă, cu o reală stăpânire a 
mijloacelor de investigație, elementele constitutive ale Muzeului de nișă, atât în 
spațiul românesc (cu accent pe Muzeul „George Enescu” din București), cât și 
în cel european. Trecerea în revistă a nouă muzee de nișă din Europa oferă 
doctorandei prilejul de a sublinia rolul aparte al acestora în conservarea unor 
elemente reprezentative pentru zona sau orașul în care funcționează.  

Dacă Muzeul interactiv Leonardo da Vinci (Milano) s-a focalizat pe 

„realizările științifice” ale celebrului pictor, cel al Diamantelor din Amsterdam 

„patrimonializează meșteșugul prelucrării diamantelor”, iar acela al Ciocolatei 

din Hamburg este axat pe „patrimonializarea unui bun de consum”. În ceea ce 
privește muzeele Flamenco (Malaga) și Fado (Lisabona), ele vizează 
„patrimoniul cultural imaterial, intangibil”. Legat de muzeele „de nișă” 
românești autoarea spune, cu subiect și predicat că: ele „nu se încadrează 
normelor uzuale muzeografice”. În ultimul capitol, doctoranda reușește, pe 
baza observațiilor făcute, să prefigureze, așa cum și-a propus, „un proiect 
pentru dezvoltarea locală a muzeelor”.  

Se poate lesne observa că lucrarea se bazează pe o solidă informație 
științifică, autoarea fiind la zi cu lecturile de specialitate, fără să rămână 
tributară vreunei cărți, dependentă de un titlu sau altul. Este vorba de o 

abordare complexă, interdisciplinară, care se distanțează de tiparul unei simple 
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cercetări de istorie a muzeologiei, întregul său demers vizând tema abordată, fie 
că avem de-a face cu lucrări teoretice, de sinteză ori materiale provenite din 

arhive.  

Structurată, așadar, în trei părți distincte, flancate de Argument și 
Concluzii, cercetarea Mădălinei Iacob este completată, în chip benefic, cu 
câteva Anexe, care îi întregesc imaginea și susțin din plin subiectul.  

Concluzionând, lucrarea concentrează o bogată informație, sprijinită pe o 
bibliografie complexă, dar și pe o susținută documentare în spațiul european, în 
teren, biblioteci și arhive. Baza documentară și complexitatea bibliografiei fac 
din Muzeul de nișă o pertinentă și de mult așteptată lucrare științifică privind 
școala europeană de muzeologie, care convinge lectorul, fără prea mult efort, 
că antropologia joacă realmente un rol mai mult decât important în viața 
cercetătoarei Mădălina Iacob. 

Ilie MOISE 

 

 

Maria Șpan, Ethnoesthétique d’un village de Transylvanie: costume 
traditionnel et communication visuelle,  

Paris, L’Harmattan, 2020, 318 p.  
 

Printre numeroasele cărți ce sunt editate zilnic peste tot în lume, doar la 
câteva dintre ele se întâlnește, adăugat la valoarea lor intrinsecă, acel ceva – 

atât de greu de definit – care le transformă în vocea gândurilor autorilor și în 
dovada nobilelor și atât de frumoaselor sentimente de recunoștință și caldă 
prețuire ale acestora pentru oameni și pentru credința lor. O astfel de carte este 

și cea pe care a publicat-o cercetătoarea Maria Șpan. Tipărită la prestigioasa 
editură pariziană LʼHarmattan, în anul 2020, lucrarea încununează bogata 

muncă de cercetare și documentare care i-a adus scriitoarei titlul de doctor în 
Antropologie, la Universitatea Paris 8.  

Având titlul Ethnoesthétique dʼun village de Transylvanie: costume 

traditionnel et communication visuelle, volumul este, înainte de toate, un 
omagiu adus satului Gura Râului, localitatea în care printre preoții parohi ce    
s-au rânduit de-a lungul timpului se numără și vrednicul de pomenire părinte 
Gheorghe Șpan.  

Univers al copilăriei, Gura Râului a devenit pentru profesoara 
Universității „Lucian Blaga” o lume pe care a concentrat-o într-o carte. O lume 

în care poveștile din primii ani de viață se împletesc cu serioase studii efectuate 
pe teren, după o minuțioasă și amplă pregătire prin instituțiile spirituale din 
Franța și din România, totul pentru a decripta mesajul peste timp al gesturilor 

unor nesfârșite generații de țărani ce și-au perpetuat tradițiile, obiceiurile și 
frumusețea vorbelor cu aceeași tenacitate cu care și-au conservat portul 

popular. Păstrându-l, l-au înfrumusețat în mod continuu, fără ca nimic din 
farmecul și puritatea începutului să fie estompat. Atrasă de anvergura trăirilor 
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românești și îndrăgostită de toate formele frumosului popular exprimate și pe 
pânza ce în mâinile femeilor s-a transformat dintotdeauna în iile ornate cu altițe 
și cheițe, Maria Șpan demonstrează, prin întregul ei demers, că în galeria 
marilor opere de artă ale umanității costumul popular din întreg spațiul 
românesc ocupă un binemeritat loc. În sufletul ei rămân hainele în care culorile 
alb și negru se îngemănează, haine cu care s-a îmbrăcat mereu și ea și cu care 
sătenii din Gura Râului – aidoma celor din întreaga Mărginime a Sibiului – se 

simt mai aproape de Dumnezeu atunci când le poartă.  
Descrise cu competența intelectualului preocupat de domeniul său de 

activitate, la care a adăugat fărâma de dor și credință fără de care nimic nu 
poate dăinui, toate piesele portului tradițional – inclusiv cele destinate sacrului, 

sărbătorilor religioase, evenimentelor de familie ori activităților zilnice – devin 

în paginile cărții componente ale propriului nostru eu, făcându-ne să fim alături 
de sufletul Mariei și să-i înțelegem demersul. Pentru că, în modalitatea în care 
le prezintă, le decriptează rostul pentru care au fost create și le înțelege mesajul 
transmis peste timp de creatorii lor, hainele românești devin o parte din trăirile 
noastre, ale părinților și bunicilor noștri. Este modul în care s-a născut veșnicia 
și cel în care s-a împlinit legătura dintre oameni și Cer. Înțelegând mesajul unei 
astfel de cărți, devin mai ușor de înțeles și cuvintele lui Petre Țuțea: 
„Dumnezeu, cauza tuturor lucrurilor, iar poporul român – inegalabil.”  

Bucuria resimțită, de-a duce cu sine, prin colțuri de țară și lume, 
frumusețea lăsată moștenire de inteligența și creativitatea celor fără de care 
nimic nu se putea perpetua, rămâne mereu vie în inima Mariei Șpan,   
insuflând-o și celor pentru care mândria de a fi român înseamnă o permanentă 
reîntoarcere la sat, la tradițiile lui, la costumul popular. Pecetea propriei 
identități ne face întotdeauna mai buni și ne apropie mereu unii de alții.  

 

Tiberiu Dumitru COSTĂCHESCU 

 

 

Pavel Toader, Confesiunile unui profesor, 
Sibiu, Editura Agnos, 2020, 518 p.  

 

Pe profesorul Pavel Toader îl cunosc de aproape șase decenii, din anii 

’60 ai veacului trecut, când amândoi urmam cursurile Liceului din Sebeș-Alba. 

Fii de țărani din împrejurimi (Jina și respectiv Cut), locuiam la internat în 
condiții destul de modeste, specifice, de altfel, acelor ani de după obsedantul 
deceniu.  

Aproape uitasem de ele dacă în urmă cu câteva luni fostul meu coleg de 
la Sebeș nu mi-ar fi adus spre lecturare un manuscris în care evocă drumul său 
de la puiul de oier din Jina la informaticianul din prestigiosul Centru de Calcul 

Sibiu și apoi la cunoscutul profesor de matematică al Școlii „Regina Maria” 
Sibiu, organizator al Taberei județene de Matematică și al Concursului 
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interjudețean de Matematică „Regina Maria”.  
Manuscrisul te trimite cu gândul – în primul rând – la ceea ce numim, 

îndeobște, bildungsroman, o lucrare literară care urmărește evoluția unei 

persoane, mai precis etapele de formare a unei personalități: copilăria, educația, 

studiile, experiențele umane, profesia. Dincolo de refacerea acestui traseu 

inițiatic, Pavel Toader surprinde lumea complexă a satului de munte (cu 
elementele bune și mai puțin bune) într-un moment de criză acută, generată de 
instalarea comunismului în România. În timp ce structurile de tip tradițional 

încep să fie abandonate, noile mentalități, de factură sovietică, se instalează 
definitiv în societatea românească. Implementat de trepăduși ai noului regim 

(inclusiv cadre didactice!), modul particular de a gândi al noului regim, bazat 
pe intimidare, minciună și lipsă de corectitudine, stârnește revolte… până și în 
rândul copiilor. Acest palier secund al manuscrisului este la fel de important ca 
și cel dintâi, deoarece surprinde dezagregarea unei lumi, care asigura României 
identitate, lumea de tip tradițional, „singura care se învrednicește – nota Lucian 

Blaga – de epitetul autenticității”.  
Cartea Confesiunile unui profesor, redactată de colegul Pavel Toader, 

trebuie citită și într-o altă cheie – poate cea mai importantă, aceea a pledoariei 
pentru un învățământ de calitate, pentru educatori integri. Nu odată vorbește de 

jertfa adusă aproapelui – specifică dascălului autentic. Profesia de dascăl – 

scrie Pavel Toader în Cuvântul înainte al lucrării – îți cere o activitate pusă în 
interesul elevului, părintelui și a comunității, o trinitate pe care puțini dascăli au 
reușit s-o împlinească. De aceea trebuie să-l asigur pe cititor că Pavel Toader a 
fost un astfel de educator, unul de vocație, care și-a așezat întreaga viață pe 
niște principii sănătoase precum cinstea, corectitudinea și sinceritatea, 

verificate de mii de ani în lumea de tip rural, al cărei produs de elită rămâne.  
O carte incitantă și densă, scrisă cu mintea, dar și cu sufletul unui dascăl 

de certă valoare, pornit de jos, din lumea fără seamăn a satului tradițional.  

 

Ilie MOISE 

 

 

Elena Maxim, Simbolul albinei și al produselor ei  
în cultura populară românească,  

București, Editura Etnologică, 2019, 251 p. 

 

Lucrarea, intitulată Simbolul albinei și al produselor ei în cultura 

populară românească, a fost, la origine, o teză de doctorat susținută de 

cercetătoarea Elena Maxim în fața unei comisii alcătuite din mari personalități 
care au contribuit la emanciparea și dezvoltarea folcloristicii românești.  

Din Cuvânt înainte 1, semnat de acad. Romulus Vulcănescu, din Cuvânt 
înainte 2, elaborat de prof. univ. dr. Mihai Pop, membri în Comisia de doctorat, 

precum și din Introducere, înțelegem că demersul autoarei este unul de sinteză 
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și de interpretare a simbolurilor albinei și a produselor stupului în cultura 

tradițională românească pe baza unor surse diverse, material etnologic, 

documentar și arheologic edit și inedit, precum și a informațiilor rezultate în 

urma cercetărilor de teren.  

Primul capitol, Istoricul ocupației. Noțiuni despre apicultură, reprezintă 

o incursiune în istoria albinelor pentru descifrarea contextului de evoluție al 

acestora. Autoarea prezintă succint câteva dovezi arheologice care confirmă 

faptul că albina a existat pe Pământ înaintea apariției omului.  

Fagurii de miere au fost descoperiți în scorburile arborilor de către 

triburile primitive, omul conștientizând valoarea nutritivă și terapeutică a 

produselor stupului. Vechi atestări despre albine sunt și picturile rupestre din 

mileniul XV î.Hr. Primele însemnări istorice referitoare la folosirea produselor 

apicole în alimentație sunt papirusurile egiptene din anul 4000 î.Hr., care atestă 

existența stupilor de argilă cilindrici pe malul Nilului.  

Autoarea insistă asupra practicării comerțului cu produse apicole din cele 

mai vechi timpuri, iar pentru spațiul românesc expune mai multe documente 

din Evul Mediu, care atestă faptul că locuitorii practicau albinăritul, una dintre 

ramurile principale ale economiei din Țara Românească. Mierea și ceara de 

albine erau întrebuințate în alimentație, asigurând în același timp obținerea 

unor venituri considerabile, prin comercializare. Produsele apicole erau 

apreciate pentru calitățile nutritive și proprietățile de vindecare. Mierea, 

lăptișorul de matcă, polenul, propolisul, păstura, veninul de albine, ceara, 

boștina, mursa, oțetul previn îmbolnăvirea organismului și tratează o gamă 

variată de afecțiuni și au proprietăți terapeutice diverse: antiinflamatoare, 

antialergice, antioxidante, antibacteriene, cicatrizante, antifungice, diuretice și 

depurative.  

Capitolul al II-lea, Albina și simbolul sacralității, este dedicat sacralizării 
albinei și a produselor ei, autoarea aducând în atenție participarea albinei la 

cosmogonie, ca ajutor al lui Dumnezeu. Nu de puțină însemnătate sunt 

legendele referitoare la geneza albinei și a produselor ei, pe care autoarea le 

redă pe larg. Plecând de la ideea că unicitatea albinei derivă de la sacralitate, 

Elena Maxim insistă asupra rolului sacramental al mierii și cerii atribuit prin 

sortirea voinței divine.  

Capitolul al III-lea, Albina și simbolul luminii, al iluminării, este 

concentrat pe relevarea cercetărilor privind simbolul lumânării din perspectiva 

dicotomiei lumină-întuneric și a sacralității luminii uraniene: importanța 

luminii lumânării din ceară în narațiunile folclorice, în colinde, în credințele și 

practicile rituale în legătură cu nașterea, nunta și înmormântarea, în obiceiurile 

calendaristice de peste an, în tratarea diferitelor boli, pentru a prevesti viitorul...  

Capitolul al IV-lea, Albina și simbolurile ascensionale, ne îndreaptă pe 

drumul ascensional, spre înălțimi. Aripa albinei este simbol al înălțării către 

Divinitate. „Imaginea albinei corespunde simbolurilor dinamice ale înălțării, 
sublimării, încărcată cu imaginea aeriană, metaforă a aerului, a ascensiunii, 
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izomorfă cu puritatea și săgeata” (p. 142). În ascensiunea sufletului dincolo de 

granițele spațiului perceput de om, ceara și lumina lumânării sunt ajutoare sau 

condiții obligatorii din perspectiva ritualurilor și a simbolurilor legate de ideea 

de moarte. Din instrumentarul magico-ritualic al ceremonialului funerar nu 

lipsește lumânarea care, alături de alte obiecte, are o valoare simbolică bine 

determinată.  
Pornind de la credințele românilor potrivit cărora „albina nu are abur 

într-însa ca celelalte muște, ci are suflet” și că aceasta „nu piere, ci se mută în 

altă dimensiune precum omul”, autoarea prezintă succint câteva practici 

funerare care vizează postexistența, inițierea dalbului de pribeag în tainele 

Lumii de Dincolo, asigurarea continuării existenței pe un alt nivel ontologic. 

Creștinismul ortodox are o precisă învățătură și concepție despre supraviețuirea 

trupului după moarte, începând cu însăși clipa morții. În mai multe culturi, 

albina dobândește valențe sacramentale, simbolizând sufletul.  

În capitolul al VI-lea, Albina și pragurile de trecere, autoarea, în vederea 

evidențierii complexității albinei și a produselor stupului, acordă o atenție 

deosebită anumitor obiceiuri legate de momentele esențiale ale omului, care au 

în centru două simboluri puternice, prin lumânare, cel al mierii și cel al cerii 

albinelor. După cum afirmă autoarea, pragurile de trecere reprezintă 

pătrunderea în centru, transformându-se apoi în ascensiune. Riturile de trecere 

permit cunoașterea prin medierea simbolurilor cu ajutorul cărora existența 

umană este privită ca participare a omului la un univers ale cărui norme nu 

trebuie încălcate.  
În capitolul al VII-lea, Albina, Cosmosul, Pomul și izomorfismul casă-

stup, înainte de a vorbi despre asimilarea stâlpului cu casa, cu spațiul sacru și 

cu Cosmosul, autoarea aduce în discuție semnificațiile cosmosului și ale 

pomului în cultura populară românească. Elena Maxim a surprins semnificațiile 

cosmice dobândite de albină ca urmare a călătoriei acesteia spre cer unde 

sălășluiește creatorul și prezența albinei în arhetipul ciclului vegetal. În anumite 

contexte ritualice, pomul împodobit cu lumânări este încărcat de sens și 

valoare, devine simbolul luminii. Tot în cadrul acestui capitol, autoarea aduce 

câteva argumente ale asimilării stupului, locașul albinelor, cu casa, iar cel al 

familiei cu roiul. După cum casa este elementul identitar în care își duce 

existența cotidiană colectivitatea familială, așa și stupul reprezintă locuința 

albinei, iar roiul familia sa.  

În capitolul al VIII-lea, Albina și simbolul acvatic, se fac referiri la 

participarea albinei la câteva dintre atributele simbolismului acvatic. Prin 

valorificarea disponibilităților apei sunt evidențiate funcțiile purificatoare și 

regeneratoare ale acestui element simbol. Botezul, prima dintre cele șapte 

Taine, prin care nou-născutul este integrat Bisericii și devine creștin, se 

desfășoară cu participarea sacralității mierii și a cerii. Lumânarea care purifică 

este prezentă și în cadrul ritualului stropirii stupului și al stupinei la Bobotează. 
Apa și lumânarea sunt prezente și într-o serie de practici funerare, care 
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urmăresc să-l așeze pe cel care a trecut pragul către lumea de dincolo într-o 

nouă ordine și să-i asigure postexistența.  
Interesant este și capitolul al IX-lea, Albina și simbolul lunar, în cadrul 

căruia autoarea are în vedere relația albină-lună prezentă în credințele și 

practicile rituale ale poporului român. Sub influența lunii, omul recurge la 

practici care se folosesc de lumânarea din ceara albinelor. „Prin simbolismul 

lunii ni se explică încă o dată bipolaritatea regimului diurn și nocturn al 

imaginii, simbol care face parte atât din schema simbolurilor nictoforme, cât și 

din aceea a simbolurilor ciclice” (p. 216).  

Ultimul capitol, Albina și simbolul alimentar, este dedicat descifrării 
semnificațiilor riturilor care promovează mierea și fagurii de miere, autoarea 

remarcând faptul că acestea au legătură cu sacralitatea, cu intimitatea, cu unirea 

substanțială. Varietatea practicilor rituale care au ca element central mierea 

confirmă polivalența ei. Mierea este simbol al concentrării, al centrului.  

Problematica lucrării Simbolul albinei și al produselor ei în cultura 

populară românească este abordată prin metodologia lingvistico-folclorică în 

spirit științific, iar concluziile autoarei sunt clare și numeroase, rezultat al unei 

cercetări ample. Cartea cercetătoarei Elena Maxim constituie o contribuție 

valoroasă în istoriografia românească la cunoașterea implicării albinei în 

desfășurarea cotidianului și a spiritualității umane, la demonstrarea modului în 

care aceasta participă la marile arhetipuri culturale.  

 

Loredana Maria ILIN-GROZOIU 

 

 

Mircea Lac, Drumul spre performanță. Ghid teoretic și practic pentru 

clasele de artă tradițională din școlile populare de artă, 
Deva, Editura „Karina”, 2020, 586 p.  

 

Profesorul Mircea Lac face un cadou de excepție tuturor dascălilor de 
cultură tradițională din spațiul românesc, publicând volumul Drumul spre 

performanță. Ghid teoretic și practic pentru clasele de artă tradițională din 
școlile populare de artă. Un volum reprezentativ pentru cariera îndelungată a 
unui dascăl cu origini sibiene, născut în urmă cu 75 de ani, care lasă după sine 
urme adânci în învățământul vocațional românesc și în cercetarea etnologică 
sud-transilvăneană. Tipărit de „Centrul de Cultură și Artă al județului 
Hunedoara”, în cadrul căruia prof. Mircea Lac ocupă catedra de artă 
tradițională, volumul surprinde întreita calitate a autorului – aceea de dascăl, 
cercetător și artist. Avem de-a face, așadar, cu o lucrare de factură pedagogică, 
secondată de un vizibil și profund caracter științific și artistic.  

Structurat în șapte capitole (I. Câteva gânduri pedagogice; II. Credințe 
mitologice; III. Încercări de cercetare; IV. Materiale și studii...; V. Metode de 

cercetare; VI. Domenii abordate și tehnici de lucru; VII. Tabere, concursuri, 
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expoziții și demonstrații) și Concluzii – Ghidul teoretic și practic semnat de 

Mircea Lac urmărește, cu o aparte acribie, toate etapele unui drum sigur spre 

performanță: documentare, cercetare, elaborare etc. Uimește acuratețea și 
eleganța imaginilor și a desenelor care aduc aminte de albumele de artă 
populară ale sibienilor Dimitrie Comșa și Minerva Cosma.  

La capătul celor 586 de pagini A4 constați cu reală bucurie că ai de-a 

face cu o carte a identității noastre, care ne spune cine suntem și, mai ales, ne 
demonstrează științific faptul că Brâncuși, Eminescu și Enescu numai pe acest 
pământ puteau să se nască. Simți, printre rânduri, mândria de a aparține acestui 
pământ, de a fi român, și convingerea că miracolul românesc a existat și, cu 
siguranță, va mai exista!  

În final, adresăm sincere felicitări „Centrului de Cultură și Artă al 
județului Hunedoara”, managerului său, Ciprian Nicolae Roman, pentru 

inițiativa tipăririi acestui volum, un binevenit omagiu adus unui mare dascăl și 
cercetător al culturii tradiționale, care slujește – de o jumătate de secol – la 

altarul neamului său.  
Ilie MOISE 

 

 

Ioan Lucian Bolunduț, Odiseea buciumanilor..., 

vol. I (2019, 268 p.), vol. II (2021, 308 p.),  
Petroșani, Editura Focus 

 

Ca buciumană, fiind originară din comuna Bucium a județului Alba, mă 
simt datoare să consemnez apariția unei cărți care poartă un titlu metaforic, 
Odiseea buciumanilor, de Ioan Lucian Bolunduț.  

Autorul, după ce parcursese cu succes toate treptele universitare, fiind 

profesor la „Institutul de mine” din Petroșani, și-a îndreptat atenția către lumea 
atât de specială a satului în care a văzut lumina zilei, Buciumul Apusenilor. Și, 
a început cu monografia comunei, cu toate satele aparținătoare, după o 
îndelungată documentare și cercetare a arhivelor, singurele care-i furnizau 

informații despre istoria, geografia și viața socială a locuitorilor. Așa a văzut 
lumina tiparului, în 2017, o carte monumentală (417 p., format A4), intitulată 
simplu Monografia comunei Bucium Alba.  

Dar, fiindcă timpul a avut și are răbdare, universitarul de la Institutul de 
mine din Petroșani continuă să scrie, dovedind, dincolo de valoarea științifică, 
și talent literar-artistic. Ilustrative sunt două volume care poartă un titlu ce 
dezvăluie soarta zbuciumată a unor destine exemplare, victimele unor 
nedreptăți naționale și sociale, aflate sub stăpânirea unor imperii care au înflorit 
din sudoarea supușilor.  

Soarta buciumanilor a fost cam aceeași cu a țăranilor lui Octavian Goga 

din poezia Un om, unde „sapa s-a făcut strălucitoare, în mâna truditorului 
pământului”, „dar n-a săpat moșia lui.”  
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Odiseea buciumanilor este o metaforă atât cu referire la autor, pentru 

îndelungata sa trudă și căutare, pentru plăsmuirea unui adevărat roman istoric și 
monografic, cât și pentru zbuciumul unor destine de-a lungul a două secole. 
Subtitlurile celor două volume – Un veac de zbucium și de speranțe, Lungul 

drum spre libertate, suscită interes spre sonoritate și îmbină la o lectură atentă. 
Cititorul constată un talent narativ care surprinde prin bogăția informațiilor, cu 
date exacte, urmărind viața oamenilor de pe aceste meleaguri, în consonanță cu 
marile evenimente care s-au succedat de-a lungul a două secole.  

Volumul I consemnează faptele dintre anii 1840-1940, iar volumul al II-

lea insistă asupra „Războiului celui mare”, continuând cu tot ce s-a întâmplat 
dup 1944 până în zilele noastre.  

Astfel, a salvat de la uitare fapte istorice și sociale bazate pe documente. 
Toate acestea sunt inserate, cu știință și talent, în viața cotidiană a 
buciumanilor. Apar numeroase personaje cu nume reale, personalități marcante 
ale istoriei și culturii române, ale căror fotografii sunt reproduse pe copertă. 
Fiecăruia i-a rezervat un spațiu, scoțându-i în evidență contribuțiile și meritele 
prin faptele sale, schițându-le portrete individualizate. I-a urmărit fiecăruia 
biografia, bineînțeles, pe bază de documente, surprinzând adevărul despre cei 
amintiți.  

Realitatea alunecă adeseori în ficțiune, imaginând dialoguri savuroase 
între personaje, rămânând însă tot timpul în realitatea vieții. De remarcat modul 
cum autorul, printr-o voce narativă foarte sigură, conduce fraza firesc, făcând 
lectura incitantă. Episoadele, marcate de evenimente istorice, alternează cu 
secvențe în care apar oameni și locuri în universul casnic sau în preocupări 
intelectuale. Cu toată considerația pentru universul uman, rămas în memorie, 
totuși, autorul nu l-a idilizat, eroii săi fiind prezentați cu scăpări și slăbiciuni 
inerente. Naratorul nu a iertat nici cozile de topor, încondeindu-i pentru tot răul 
provocat. Este cazul colonelului Nicolae Costinaș și al altora sau faptul că frații 
Bîrlea au fost tot timpul în vizorul securității. De altfel, printre apropiații lui 
Octavian Bîrlea era infiltrat un preot care să-l supravegheze zi și noapte. Așa se 
explica rezerva totală a acestuia față de oamenii necunoscuți.  

Volumul al II-lea a rezervat un spațiu larg fraților Bîrlea (Octavian și 
Ovidiu), intelectuali de o aparte verticalitate, care n-au făcut nici un compromis 
pentru a accede în funcții. Octavian Bîrlea s-a remarcat ca înalt prelat greco-

catolic, discret și competent în exilul românesc. Ovidiu Bîrlea, considerat omul 

total al folcloristicii românești, s-a aplecat, în opera beletristică, în mod special 
asupra oamenilor și locurilor natale, fiind primul care a reabilitat memoria 

băieșilor din Bucium-Poieni, care și-au apărat băișagul în fața străinilor, într-un 

roman excepțional – Șteampuri fără apă. Cei doi frați, intelectuali de marcă ai 
acestor meleaguri, datorită unor conjuncturi nefavorabile, au trăit departe unul 
de celălalt. Poate și acest fapt i-a făcut să fie neîmpliniți pe plan familial. Dar... 
posteritatea nu i-a uitat.  
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Așa cum buciumanii au scormonit în măruntaiele pământului, tot așa și 
Ioan Lucian Bolunduț a „scormonit” în biblioteci, arhive, colecții, presă, 
tradiția orală..., oriunde putea găsi informații exacte pentru a-și finaliza 
proiectul său.  

Se pune întrebarea: de unde a avut puterea de a selecta, a ordona și de a 
da o formă literară credibilă și adevărată!?  

Răspunsul este dat de puterea de muncă, de abnegație, de mintea limpede 
și de capacitatea de a mânui limba română, dovedind, pe tot parcursul 

redactării, un talent incontestabil.  
Și-a făcut o datorie de suflet față de bunii și străbunii săi, redactând o 

carte de factură enciclopedică (istorie, legende, etnografie, antropologie, 
geografie).  

Ca valoare, putere de sinteză, precum și prin forma artistică, Ioan Lucian 
Bolunduț poate rivaliza cu cei mai vajnici istorici și literați ai României.  

Ceea ce a rezultat după o cercetare sisifică poate fi asemănat cu un 
computer tomograf care a surprins în ansamblu tot ce se putea consemna din 

istoria și viața buciumanilor, ca într-o admirabilă radiografie.  
Prin cărțile sale, Ioan Lucian Bolunduț a făcut posibilă cunoașterea în 

detaliu a istoriei buciumanilor și se va înscrie între personalitățile care vor 
rămâne în conștiința celor ce nu vor uita că pe aceste locuri au viețuit oameni 
destoinici. Prin ceea ce a scris despre Bucium, autorul a adus un omagiu 

neamului în care își are obârșia, fiind mândru că a făcut ceva trainic, care va 
rămâne peste timp.  

Cele trei cărți despre Bucium au fost lansate cu mare succes în cadrul 
societății „Baia Domnilor din Bucium”, al cărei președinte este ing. Nicolae 
Țandrău, întemeietorul Muzeului Buciumanilor.  

Consider că personalitatea prof. univ. dr. Ioan Lucian Bolunuț merită să 
fie prezentată într-o revistă prestigioasă, cum este „Studii și comunicări de 
etnologie”, periodic al celui mai înalt for cultural și științific al neamului nostru 

– Academia Română.  
Doina BLAGA 
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Ilie Moise, La Cut, înapoi, pe filele culturii,  
Sibiu, Editura Armanis, 2021, 212 p.  

 

La Cut, înapoi pe filele culturii – carte cu un titlu ca un vers de romanță 
– ne aduce informații noi, deslușiri ale unora mai vechi, deschiderea unor noi 
fante, inedite și discrete în cuprinderea adevărurilor despre un sat oarecare și 
cu totul deosebit de celelalte, de multe altele, într-o expunere profesional-

academică de bună școală clujeană, atinse de un autentic bun simț rural sud 
transilvan românesc. Altfel spus, autorul cărții, Ilie Moise, a scris deja aproape 
totul despre Cut (județul Alba), dar aici ne oferă șansa unei alte întâlniri 
personale cu satul său natal, provocându-ne vizibil chiar cu un nou limbaj și 
format editorial.  

Cartea are un conținut specific monografiilor clasice, partea de început 
fiind dedicată inevitabilelor și numeroaselor borne geografice, sigure și 
semnificative (cap. I. Comuna Cut: cadru geografic și istoric). Încet, încet, ne 
plasează între alte repere, mai puțin sigure, dar mai atractive, ale tradiției, ale 
evului mediu, mai ales ale zbaterilor cutenilor de toate nivelurile socio-

ocupaționale pentru pătrunderea lor cu drepturi depline în epoca modernă, a 
satului și a neamului. (Cap. II. Cultura și civilizația tradițională în secolul 
națiunilor; III. Folclor și etnografie după Marea Unire; IV. Bătălia pentru 
identitate; V. La început de mileniu...; În loc de concluzii; Glosar dialectal; 

Bibliografie selectivă. 212 p. cu il.)  

La fel ca în alte împrejurări, Ilie Moise, un verificat studios-talentat, 

folosește faptul oarecare, dar semnificativ, ca să descopere și să reconstituie o 

etapă majoră din istoria neamului. Expunerea și explicitarea unor denominații 
locale este asociată, convingător, redistribuirii pământurilor în medievalitate, 
de exemplu. Suma referințelor dintr-o istorie imaginativ-legendară, extinsă pe 
terenul faptului istoriografic, acoperă momente de Istorie clasică a românilor. 

Profitul lecturii acestei cărți se bazează pe activarea atenției, pe înțelegerea și 
asumarea paginii din istorie națională și locală, pe dramele și bucuriile 
individuale și familiale etc. Nu ne încumetăm să apreciem câtă Istorie și cât 
Folclor se află aici.  

Tradiția bogăției viilor din vremea lui Burebista este intim legată de 
mereu invocatele și atestatele vii transilvane, implicit a celor de pe Valea 
Secașelor: informații universale verifică, iată, o tradiție atestată de realitatea 
imediată și așa ne instalăm ușor la începuturile istorice ale înaintașilor 
românilor, aici, de ce nu?, pe Gruiul lui Cremene și Dealul Obârșii. Personajul 
real Decebal nu lipsește din poveste. El a adăstat acolo să-și adape calul, un 

gest simbolic, cântărind mai mult decât a-i da calului apă, reprezentând 
marcarea, sfințirea chiar a unui loc anume, la încrucișare de drumuri de unde se 
vede spre toate punctele cardinale și se spun și se porâncesc vești, iar o astfel 

de pecete nu se poate șterge, iată, nici din povești, rămâne acolo ca un însemn 
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de nobilitate, încrustat în pământ(enit) în malurile generoase ale apelor, care 
păstrează, fie și ascunse, urmele potcoavelor și ogășiile carelor... 

Despre un erou mai apropiat de încărcătura sentimentală a românilor 
secolului al XIX-lea, Avram Iancu, ei știu o altă poveste, girată de un personaj 
recognoscibil, pe când, în drumurile sale pierdute era întovărășit de români 
subjugați de puterea legendei sale, nimic altceva decât dragostea duioasă a 
cutenilor pentru Regele Carpaților... (p. 18).  

Sigur, ca într-un manual de istorie (din vremea de glorie a acestora, nu 

cele de azi), fie și asociate altor teme, mai departe curg momentele esențiale de 
istorie națională transilvană, în înșiruirea lor de la 1848, acțiunile Asociațiunii, 
Memorandumului, unde cutenii sunt vedete și asta trebuie să se știe! La Unirea 

cea Mare, unde sunt documentate 14 căruțe care merg încărcate de militanți 
pentru Unire la Alba Iulia într-o coloană specială... Experiențe existențiale 
fundamentale cutene, românești! Împroprietăriri, colectivizare, urbanizare, ca 
într-un malaxor, cutenii siguri vor răzbi/au răzbit, ambiționați de spectrul 
viitorului, cu o privire încurajatoare spre trecut.  

Astfel mi se pare convingător că, în teme eventual bine circumscrise și 
deja tratate pe larg, dacă în anumite fante ale lor se insinuează detalii, în jurul 
unui personaj sau eveniment formator, întreaga temă se îmbogățește, se 
rotunjește, ne trimite la alte coordonate expuse pe undeva sau care-și mai 
așteaptă devoalarea, dau putere și valoarea sensului principal.  

Memorialistică personală este peste tot în carte, unele întâmplări iau o 
formă independentă, ca în orice monografie tematică lejer-științifică. 
Propunem, spre exemplu, o lectură specială a întâlnirii, scurtă, dar atât de 
profitabilă, plimbată prin conversații-șarade pitorești între 4 cuteni la Cluj, 

când ... mergi la dr. Ioan Brate și dai de profesorul Bâtiu, toți cu același gând 
(p. 84 ...).  

Și, firește, cum în cartea unui folclorist veți căuta ... folclor, sunt aici 
numeroase pagini de versuri din acest gen literar, unele tratate după cele mai 
înalte norme științifice ale genului, tinzând spre demonstrarea unei adevărate 

mărturisiri a logodnei dintre tradiție și spiritualitate, civilizație și cultură cu 
istoria.  

În libertatea de a citi textul cărții și a-i revela un perimetru aparte, pentru 

a putea ilustra adevărata forță a unirii spiritelor dintr-un locus, bine vizualizat, 

am imaginat un bloc-simbol al unității și rezistenței, din nume proprii invocate 
aici: memorandiști și tribuniști, astriști de pe cine știe unde, preoți, doctori, 
profesori și juriști din toată țara, mereu reveniți la vatră, începând cu cei din 
sec. al XIX-lea până spre zilele noastre, după împrejurări: Bocanii, Dicanii, 

Bazil Dicu-Albini, Vasile Albini, Septimiu Albini, Tit-Liviu Albini, Ioan 

Albini, Ieronim Albini, Iosif Bâtiu, Vasile Bâtiu, Ioan Bitea, Ioan Brate, Iosif 
D. Dăianu, Ilie Dăianu, Ioan Deacu, Ioan Dicu-Decanu, George Meteș, 
Gheorghe Vasilca (a lu Clamente 1907-1989), Nicolae Velțian.  
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Am putea adăuga listei, și așa incomplete, numele creatorilor-artiști 
contemporani Ana Neamțu și Ion Munteanu, lista creatorilor putând continua 
cu dascălii și primarii, primii printre ceilalți în sat, precum și cu monumente de 
o aparte semnificație, așa cum este Casa Bocanilor transferată în Muzeul 
Național al Satului „Dim. Gusti” din București.  

Liderii neamului de sat, iată, devin dinastii-modele dintre cele mai 

naturale, care au avut obligații cu nimic mai simple și la fel de „sfinte” ca cele 
ale unei nobilimi de sânge. Și tot ca la aceștia, nume noi de nobilime rurală – 

dl Moise zice „aristocrație” – se ivesc, se dezvoltă, se intercalează și se 
perpetuează, lasă propriile lor urme, re-confirmând zicerea că „nefiind din 

plastilină, oamenii sunt ce sunt datorită moștenirii culturale”! Și întotdeauna au 

a da sama de moștenirea lor!  
De remarcat și glosarul care aduce în atenție cuvinte savuroase, uitate... 

Dorindu-mi o explicație în plus la un astfel de cuvânt, celor scrise deja de autor 
ca notă despre rusunoi, adaug următoarele: rusunoiul original este pâinișoara 

încropită din aluatul adunat de pe troaca de pâine (resturi), copt alături de 
surorile sale rotunde și crescute, dar tot rusunoi este, numit ironic dulce-

amărui, ultimul născut din șirul de copii ai unei familii lărgite, dar din neam pe 

casă. Personal, sunt... rusunoiul șirului de copii născuți în Casa neamului 
Mușleștilor, din Rodbavul Făgărașului.  

Pentru cine scrie/ scria Ilie Moise? Răspund printr-un text din carte (p. 

97), de fapt aluziv, dar care nu are nevoie de nici un comentariu. „Primul 

exemplar [este vorba despre volumul de debut] mi-a parvenit în toamna 
aceluiași an în împrejurări ciudate. L-a descoperit tata în trenul Cugir-Sibiu, 

unde un navetist îl lectura cu voce tare, impresionat de calitatea textelor. L-a 

cumpărat oferindu-i 10 lei, apoi mi l-a trimis la Cluj cu următoarea însemnare 
pe foaia de titlu: «Dragă Ilie, să știi că nu am murdărit noi cartea, că am 
cumpărat-o așa și o purtat-o oamenii din mână în mână și pe tren, ș-am 

îmbrăcat-o puțin. Tata». Este, cu siguranță, una dintre cele mai dragi 
însemnări pe o carte devenită acum, după plecarea tatii, un adevărat odor de 
mare preț”.  

Ana GRAMA 
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Irmgard Sedler, „…skoro damoi!” Hoffnung und Verzweiflung. 

Siebenbürger Sachsen in sowjetischen Arbeitslagern 1945-1949, 
Siebenbürgisches Museum, Verlag Renate Brandes, Altenriet, 2020, 312 S 

 

Als am Verbandstag der Siebenbürger Sachsen 2019 der Beschluss 

gefasst wurde, im Jahr 2020 der vor 75 Jahren erfolgten Deportation der 

Deutschen aus Rumänien in die Arbeitslager der Sowjetunion mit einer 

Großausstellung würdig zu gedenken, wurde dessen Umsetzung an Dr. Irmgard 

Sedler, Vorsitzende des Trägervereins des Siebenbürgischen Museums 
Gundelsheim, herangetragen. Daraus sollte in Zusammenarbeit mit dem 

Siebenbürgischen Museum ein beeindruckendes Projekt werden. Nach der 
Ausstellung im Haus der Geschichte der Partnerstadt Dinkelsbühl ist die 

Ausstellung im Siebenbürgischen Museum gezeigt worden und wird auch im 
Jahr 2022 weitere Stationen durchlaufen.  

Die bleibende Dokumentation dieses Großprojektes, gefördert durch die 
Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien und den Verein zur 
Förderung des Siebenbürgischen Museums Gundelsheim, in Kooperation mit 
dem Verband der Siebenbürger Sachsen und dem Haus der Geschichte 

Dinkelsbühl, ist der im Dezember 2020 erschienene Ausstellungskatalog.  

Mit seinen 310 Seiten wird er für die jüngere Chronik der Siebenbürger 
Sachsen im Karpatenraum zu einem verdichteten, wissenschaftlich relevanten 

und ästhetisch gelungenen historischen Dokument der schicksalsschweren 

Jahre 1945-1949 im Kontext der dramatischen Folgen des 2. Weltkriegs. Diese 

Thematik, bis in die 90er Jahre in Rumänien verdrängt, findet ihre 
Aufarbeitung in der Literatur, z.B. hochwertig im Roman Atemschaukel von 

Hertha Müller, der auf den detaillierten Tagebuchaufzeichnungen aus dem 
Lager Enakievo von Oskar Pastior fußt; ebenso in den Büchern von Erwin 
Wittstock, Bernhard Ohsam, Rainer Biemel und anderen, die das Selbsterlebte 

im Zusammenhang mit dem Trauma der siebenbürgisch-sächsischen 
Gesellschaft literarisch eindringlich verarbeiten. Wissenschaftlich in die Tiefe 

geht das dreibändige Werk zur Deportation der Siebenbürger Sachsen des 
Soziologen Georg Weber und MitautorInnen, ebenso die Dokumentationen von 

Hannelore Baier, Annemarie Weber, weiteren FachwissenschaftlerInnen und 

Herausgebern wie der rumänische Diplomat Ilie Schipor, denen nach 1990 die 

rumänischen und russischen Archive zur Forschung geöffnet wurden. Die bis 
dato erschienenen gedruckten persönlichen Berichte oder auch die Anthologie 

Lagerlyrik von Renate Weber-Schlenther und Günter Czernetzky, das in 
Russland entstandene Gedichte und Zeichnungen dokumentiert, sind 

erschütternde Zeugnisse von festgehaltener Leiderfahrung Einzelner, die mit 

ihrem Erlebten Geschichte schreiben.  

Das Buch von Irmgard Sedler, Museumsleiterin und interdisziplinär 
arbeitende Wissenschaftlerin, geht, wie für einen Museumskatalog üblich, von 
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der Materialkultur aus. Er greift dabei auf gesicherte historische Fakten und 

Dokumente zurück, die allerdings für die umfassend facettenreiche Darstellung 
der Thematik nur das hinterfragende Gerüst liefern. Mit dem verflicht die 
Autorin dann soziologische, erinnerungspsychologische und 

kulturgeschichtliche Erkenntnisse und Ergebnisse der eigenen jahrzehntelangen 

Recherche. Streiflichtartig neu ins Visier genommen wird hierbei im Kontext 

sowjetischer Reparationsforderungen der Befehl zur Deportation deutscher 

Volksgruppenzugehöriger aus fünf Ländern, demzufolge auch die 

Verschleppung der Siebenbürger Sachsen erfolgte. Besonders berücksichtigt 
wird dabei auch die Einbeziehung der Industrieregion Donbass und ihr 

Stellenwert im Kontext stalinistischer Industriepolitik mit seinen Folgen für die 
russische Zivilbevölkerung und die Zwangsarbeiter aus Siebenbürgen. Den 

Fragen, inwieweit traditionelle sächsische Sozialstrukturen in der Deportation 
noch weiterwirkten oder auch nicht (Zusammenhalt aufgrund gleicher örtlicher 
Herkunft, oder was bewirkte der zwangsmäßige Wandel vom bürgerlichen oder 

bäuerlichen gesellschaftlichen Status in der Heimat zu dem des entrechteten 

Proletariers und seiner entsprechenden Arbeitswelt und -haltung in der 

Deportation) wird mit Fachwissen nachgegangen und mit Interviewaussagen 

Betroffener belegt. Die Fotografie als bleibendes Abbild im Prozess der 

überlebensnotwendigen ethno-kulturellen Selbstvergewisserung des Einzelnen 

oder der Gruppe wird mit ihrem Narrativ dokumentierend eingesetzt. Ein 

weiterer neuer und wichtiger Aspekt zur umfassenden Wiedergabe dieses 

geschichtlichen kollektiven Geschehens ist die Aufarbeitung und Darstellung 

der Ereignisse und ihrer Zeugnisse nach der Entlassung aus den Arbeitslagern, 

wobei der Heimweg als Umweg über die sowjetische Besatzungszone in 
Deutschland, die sogenannte Ostzone im geteilten Deutschland zur letzten 

großen kräftezehrenden Herausforderung wird, hier in Erinnerungen, 
Fotografien und Objekten nachvollzogen, belegt.  

Im thematischen Blickfeld des Buches stehen dann auch die 

Kernaspekte, die das Leben der Lagerinhaftierten im Alltag bestimmten: die 

Überlebensstrategien in den Grenzsituationen des Seins (physischer Verschleiß 
durch Arbeit im Bergwerk, Klima, allgegenwärtiger Hunger, durch Ungeziefer 
verseuchte Lagerunterkünfte), dazu der Umgang mit Kleidung, mit physischer 

wie psychischer Drangsalierung, mit Freundschaft, Tod und Geburt. Das Lager 

und sein ziviles Umfeld, die Rolle der Religion, der protestantischen 

Lebenshaltung als Hoffnungsträger, das alles sind Themenbereiche, die über 
Einzelschicksale fassbar werden und die schicksalhafte Existenz einer in 

Jahrhunderten gefestigten Gemeinschaft bedrohen.  

Dem historischen Geschehen wird im Katalog ein lyrisches Produkt als 

Motto vorangestellt, das Russlandlied: In sechs Strophen ist das schicksalhaft 

ertragene Leid der Deportierten, ihre Sehnsucht und Hoffnung in schlichte 

Vierzeiler gefasst. Es ist zum Volkslied geworden. Schon solcher Eingang 

vermittelt die Absicht Sedlers, sowohl in Ausstellung als auch in ihrem Katalog 



Note și recenzii                                                                                                                             199 

 

so nah wie möglich an den Menschen mit seiner Erlebnis- und 

Gefühlserfahrung heranzuführen.  
In einem ersten Teil erfolgt in zehn Kapiteln eingängig aufklärend die 

Einführung in das historische, sozialpolitische und individuelle Geschehen: 

Voraussetzungen und Verlauf der Maßnahme Zwangsdeportation, die als 

Reparation der Kriegsschäden in der stalinistischen Sowjetunion galt. 551.049 
arbeitsfähige Männer und Frauen deutscher Volkszugehörigkeit aus fünf 
osteuropäischen Staaten, 70.467 aus Rumänien, wurden in sowjetische 

Arbeitslager in der Ukraine und bis nach Westsibirien zwangsdeportiert. In 

Rumänien waren in die Operation 664 Offiziere und Fachkräfte des 
Innenministeriums und der Staatssicherheit der Sowjetunion, sowie 10.443 

Offiziere aus den Sondertruppen des Innenministeriums und 1030 Offiziere 

und Untergebene der Roten Armee einbezogen. Dokumente und Berichte von 

Betroffenen belegen den Text zum Geschehen, wobei der „an Dramatik kaum 
zu überbietende Schlüsselmoment der Deportation“ die „Aushebung“ der 
Betroffenen war (S. 11). Dokumente, Quellenangaben und Berichte belegen die 

Informationen, Kartenmaterial, Zeichnungen, Skizzen und Fotografien 

begleiten und ergänzen ihn. Vom Eingangskapitel dann über Aushebung und 
Weg in die Verbannung über den Arbeitsalltag der „Arbeitssklaven“ mit 
Überlebensstrategien, Tod und Trauer, bis zum Kapitel Heimkehr biet en Text 

und Beigaben dem Leser historische und menschlich sehr nahegehende 

Information zu der dunklen Zeitspanne im langen, unheilvollen Schatten des 

Weltkriegs, der hier von Siebenbürgen bis ins ferne Sibirien reicht. Dem 

nüchternen thematischen Titel der einzelnen Kapitel wird jeweils ein Zitat 

Betroffener vorangestellt, das Erfahrenes belegt und emotional heranführt. 
Kapitel 1 mit den geopolitischen Koordinaten und dem traumatisierenden 

Geschehen wird das Zitat „So warʼs ein Spuk, den wir erfahren?“ (Daniel 

Bayer) vorangestellt, im folgenden Kapitel ist die Aushebung am „13. Januar, 

du schwarzer Tag, … wie ein Denkmal stehtʼs geschrieben!“ (Margarete 
Welther). Die Herausforderungen des Lageralltags titelt die Metapher 

„Rauhreif blüht im Stacheldraht“ (Joseph Fuchs), die Arbeitssklaven im 

Kommunismus werden mit „Paschli, dawaj, grusit Wagon!“ (Los komm, 
Waggon aufgeladen) angetrieben (Kap. 5). Wie nahe Überleben und Tod sich 
standen, titelt das Zitat von Oskar Pastior „Fünf Jahre lang trotzdem gelebt…“ 
(Kap. 6) und die Allgegenwart des Todes beschwört eine Verszeile von Frieda 
Binder-Radler: „Der Todesvogel singt sein Lied, wo sonst die Lerche 
schwirrt…“ (Kap. 7).  

Ein ganzes Kapitel (3) widmet Sedler der Zielregion Donbass in der 

Ukraine, Symbol der Arbeitsversklavung und des menschlichen Leids. In 

dessen wichtigstem Industriestandort Stalino, heute Donezk (S. 15) entstand 

auch das schon zitierte Russlandlied, dessen Anfangszeile „Tief in Russland 
bei Stalino…“ zum Titel des Kapitels 3 wird. Sedler geht darin der historischen 

Entwicklung des Bergbau- und Industriegebietes nach, das während des 



200                                                                                                                             Note și recenzii 

 

Krieges von 1941 bis 1943 unter der Verwaltung der Wehrmacht stand, mit 

russischen Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern aus der Bevölkerung im 
Arbeitseinsatz. In diese Region kam die Großzahl der Zwangsverschleppten 
aus Siebenbürgen, wo schon Tausende Ukrainer und Russen ihr Leben gelassen 

hatten. Die Kriegserfahrung, auf beiden Seiten mit stereotypen Bildern vom 

Feind belastet, sollte noch lange Zeit nachwirken, auch in den Arbeitslagern 

der Deportierten, wo „körperliche Züchtigungen, Verstümmelungen […], 
sexuelle Übergriffe, Erniedrigung und Machtmissbrauch aller Art, letztlich 
eigenmächtige Entscheidungen über Leben und Tod des einzelnen Internierten“ 
(S. 37) repressive Willkür der Kommandohierarchie war. Aber auch 
zwischenmenschliche Erfahrung hinter Lagermauern, vor allem als ab 1947 die 

Ausgangssperren gelockert wurden, auch die Hungersnot in der russischen 

Bevölkerung gelindert, sollte es durch den persönlichen Kontakt mit der 
Zivilbevölkerung zu Wahrnehmungswandel führen, „Alle sind wir Menschen!“ 
titelt das Zitat von Kapitel 8 über „Das Bild vom Russen“, und Text und 
Bildmaterial liefern eine aufschlussreiche Ergänzung der 

zwischenmenschlichen Erfahrung durch Begegnungen mit den leidgeprüften 
Menschen des kriegsversehrten Landes, die auch Barmherzigkeit üben. „Unser 
Zug kriecht durch die Weite Russlands und unser Schicksal fährt mit“ (Alfred 

Kasper) verkündet das letzte Kapitel, „Heimkehr“, und folgt den Heimkehrer 

Innen „diesen unendlich armen […], bis auf die Knochen abgemagerten und 

zerfetzten Menschen“ (Hans Bartmann S. 45) in eine Heimat, wo die Grund- 

und Boden-Enteignung und die Vertreibung der Sachsen aus ihren Häusern, die 

Verweigerung des Wahlrechts zwischenzeitlich eine „fundamental-strukturelle 

Deklassierung der Sachsen“ (Weber, zitiert auf S. 45) bewirkt hatten. Aber der 

Text folgt auch dem Irrweg der Krankentransporte in die sowjetische 

Besatzungszone Deutschlands, wo die HeimkehrerInnen sich selbst überlassen 
oder unter Quarantäne gestellt, letztlich an neue Arbeitsplätze zugewiesen 
wurden.  

Im Zuge der Repatriierung wird der Weg einer Großzahl der nun 
besitzlosen HeimkehrerInnen, die in der Industrie Russlands praktische 

Fachkenntnis erworben hatten, verfolgt. Dieser Weg führt sie meist als 

Facharbeiter rumänienweit in die Prestigeobjekte sozialistischer Wirtschaft. 
Erst in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre, nach der Restitution der Höfe, 
kommt es zur Heimkehr in die wiedergelebte sächsische Gemeinschaft. Doch 
das Geschehene, nicht zuletzt die Deportation, haben das Vertrauen in den 

Staat erschüttert und in den 70-er Jahren, Zeit erneuter kommunistischer 

Ideologisierung „wuchs die Entfremdung […] aller Rumäniendeutschen 

gegenüber dem kommunistischen Rumänien und seiner Gesellschaft“ (S. 48) 

und es begann der langsame Exodus der deutschen Bevölkerung aus Rumänien. 
Ein wertvolles Dokument der internationalen solidarischen Bemühungen um 
politische Intervention für die Opfer der Deportation fügt Sedler bei: Ein Brief 
der „Womans Leagefor Americanism“ an den Senat der USA im Jahr 1947, der 
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sich auf ein Schreiben diesbezüglich von schon 1945 bezieht (im Archiv des 
Siebenbürgen-Instituts).  

Der Hauptteil des Kataloges liefert die Bildrealität der Objekte von über 
300 Objekten aus den Beständen des Siebenbürgischen Museums und der 
Siebenbürgischen Bibliothek, aus Privatarchiven und -sammlungen, aus 

Leihgaben bis ins Jahr 2020. Davon wurden 190 Objekte ausgewählt, 
aufgearbeitet und nun auch im Katalog präsentiert. Wie in einem Album, auf 
qualitätsvollem Bilderdruckpapier, liefern die abgebildeten Objekte (Porträts, 
Gruppenfotos, Briefe, Post- und Glückwunschkarten, Todesanzeigen, 
Gebrauchsobjekte des Lageralltags, Kleidung, Schmuck, Zeichnungen, 

Skizzen, selbstgebastelte Kunstobjekten. a. m.) ein zwar bruchstückhaftes doch 
sehr eingängiges Bild, das den Lebensalltag mit Arbeit, Krankheit, mit Leid 

und Tod aber auch die starke tragende Kraft des Zusammenhaltes 

protestantischer Prägung mit Arbeitsmoral, Anstand, Verantwortung für den 
Nächsten, mit dankbarer Freude am Lichtblick des Augenblicks, kurz als Stütze 
und Hoffnungsträger, wortwörtlich vor Augen führt. Schon seit 1985, in ihrer 

Zeit als Kuratorin am Brukenthalmuseum Hermannstadt, hat Irmgard Sedler 

zum Thema Russlanddeportation der Siebenbürger Sachsen umfassend 
geforscht und dokumentiert, in 82 Interviews hat sie im Laufe der Jahre 

Betroffene und deren Nachkommen befragt, im Siebenbürgischen Archiv 
Gundelsheim, begleitet von Dr. Ingrid Schiel, recherchiert, ebenso in der 

Sammlung des Siebenbürgischen Museums Gundelsheim. Einblicke in ein 
Privatarchiv in Wien wurden wissenschaftlich ausgewertet. Aus über 200 
schriftlichen Dokumenten (Briefe, Tagebücher, Berichte) werden Auszüge 
erstmalig im Katalog präsentiert. Sedler verflicht die Exponate nach kurzer 
präziser fachlicher Analyse dann mit Texten aus den Interviews mit den 
gewesenen Besitzern, Betroffenen aus der Erlebnis- und Nachfolgergeneration, 

oder mit Zitaten aus subjektorientierten Quellen wie Tagebuch und Bericht. Für 
BetrachterIn, LeserIn entsteht ein intensiver Dialog mit diesen repräsentativen 
Bruchstücken des großen erschütternden Narrativs, und gleichzeitig belegen sie 
den wissenschaftlich fundierten Anspruch des Katalogs.  

Längere Textfragmente führen zum Abschluss dieses Dialogs noch 
intensiver an das Erlebte heran, sie stammen aus dem Tagebuch von Fritz 

Göckler, aus Typoskripten von Alice Schuller-Schwarz, Dora Caspari, Richard 

Mild, Hildegard Servatius, Karl-Heinz Schneider, Maria Wächter, Gerhard 
Servatius. Die Lagerskizzen von Fritz Göckler, die kolorierten Zeichnungen 
aus dem Lageralltag von Marianne Riemer, Lorenz Klugesherz, Marianne 

Hüttel und anderen, die Porträtgalerie von Emmerich Amberg und Friedrich 

Bömches, alle sind Teil der großen Erzählung der Deportation in die Lager 
hinter Stacheldraht, der vom Cover des Buches als Bildchiffre von Designer 

Christian Jakobi weiter zwischen die Kapitel gespannt wird, so wie er das 

Leben begrenzte, in dem lange Zeit die Hoffnung lebte „…skoro damoi!“  

 

Karin SERVATIUS-SPECK 
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Ion Taloș, Împăratul Traian și conștiința romanității românilor. 
Cultură orală și scrisă din secolele XV-XX, 

prefață de Ioan-Aurel Pop, anexă de Ion Taloș și Petre Florea,  
Cluj-Napoca, Editura Școala Ardeleană, 2021, 436 p.  

 
Așteptăm să vedem prin columne de aur  
Evul de foc cu steaguri pășind,  
și fiicele noastre ieșind  

să pună pe frunțile porților laur...  

La curțile dorului, Lucian BLAGA  

 

Cea mai recentă carte a etnologului Ion Taloș, Împăratul Traian și 
conștiința romanității românilor. Cultură orală și scrisă din secolele XV-XX, 

îmbină elemente inedite de istorie, arheologie, dialectologie și folclor 
structurate armonios, de la prima până la ultima pagină, în prefața acad. Ioan-

Aurel Pop, studiul propriu-zis, anexa și postfața autorului.  
Dedicația de început: „În amintirea zilei de 18 ianuarie 1964, când s-a 

născut Ion-Florin și când «ceru-l credeam pe pământ»” anticipă stilul cald, 
direct și echilibrat, retrospectiv, dar actual, simplu, dar riguros-științific al 
autorului.  

Volumul este conceput astfel: Preliminarii; Satul și conștiința 
romanității românilor; Decebal și Traian – doi mari luptători, un singur 
învingător; Excurs; Anexe; Bibliografie; Index; Ilustrații reprezentând Columna 
lui Traian.  

Prefața lucrării analizează temele, motivele și metodele de lucru folosite 
de autor, pe care Ioan-Aurel Pop îl prezintă ca pe unul dintre cei mai mari 
etnologi români ai tuturor timpurilor. Discursul prefațatorului se constituie, de 
altfel, într-un veritabil studiu științific în care se subliniază faptul că 
romanitatea românilor și figura împăratului Traian (și a regelui Decebal) din 
conștiința populară nu sunt un decalc după documentele culte și scrise, ele s-au 

perpetuat, în forme diferite, din Antichitate până astăzi, plasând chiar figura 
împăratului roman în imnul de stat și transformând-o astfel în simbol național.  

Postfața prezintă împrejurările care au favorizat elaborarea lucrării și 
încearcă să contureze imaginea lui Traian din perspectiva antropologiei 

culturale, aducând astfel elemente noi față de părerile consacrate ale istoricilor.  
Anexa aduce un excepțional spor de cunoaștere a prezenței lui Traian în 

mentalitatea românească datorită extragerii de către folcloristul Petre Florea a 
informațiilor aferente din răspunsurile la chestionarele Al. I. Odobescu, B. P. 
Hasdeu și N. Densusianu aflate la Biblioteca Academiei Române. De altfel, 
Petre Florea este și cel care a realizat suprapunerea legendelor împăratului 
mític, Domnul de Rouă, cu ale celui real, împăratul Traian, într-un magistral 

studiu monografic.  



Note și recenzii                                                                                                                             203 

 

Lucrarea este și o replică la adresa profesorului Lucian Boia care spune 

că românii au învățat că sunt romanici de la cărturarii occidentali. Însă, după 
cum arată și Ioan-Aurel Pop, occidentalii nu ne-au învățat pe noi că suntem 
latini, ci au învățat de la noi că suntem latini. Românii care au călătorit în Italia 
în sec. al XV-lea se mândreau cu faptul că ei sunt de origine latină și le 
spuneau acest lucru inclusiv călătorilor străini...  

Principalele motive aduse în discuție se referă la: sinuciderea lui 
Decebal, ascunderea și găsirea comorilor lui, traianizarea pământului Daciei, 
poarta, masa, cetățile, Traian ca ființă erotică, Traian și creștinismul, motivul 
traianic ca mit al etnogenezei românilor.  

Autorul arată că George Călinescu a greșit când a stabilit proveniența 
Mitului Traian și Dochia din poemul lui Gh. Asachi, de inspirație cultă. Mai 
corect ar fi să vorbim despre Mitul traianic, în loc de Traian și Dochia, ca mit 

al etnogenezei românești, mit cunoscut în toate ariile, pe toată suprafața limbii 
române, de la începuturi și până în prezent, preluat de istorici, de scriitori, 
muzicieni, de artiști, alături de celelalte trei mituri fundamentale: Miorița (al 

morții), Meșterul Manole (al jertfei), Zburătorul (erotic).  

Un alt aspect important al lucrării aduce în discuție numele Troian, ca 

formă populară a numelui lui Traian. Dacă pe baza teoriilor vehiculate de 
Hasdeu, Densusianu, Iorgu Iordan forma Troian intrase pe filieră slavă, 
Constantin C. Petolescu descoperă inscripții antice în care Traian este numit 
Troian. Prin urmare, Troian e moștenire directă din antichitate și nu prin 
împrumuturi sau etimologii populare.  

Relevantă pentru importanța împăratului roman în conștiința românilor 
este și statistica numelor de botez, conform căreia Traian este pe locul 48.  

Ion Taloș conturează ca nimeni altul imaginea lui Traian văzută de 
românii din nordul Dunării, de popoarele balcanice, de românii sud-dunăreni și 
încearcă să răspundă la întrebarea: de ce despre Traian nu avem o epopee, un 

poem de amploare? Probabil pentru că tocmai măreția lui Traian i-a intimidat 

pe mulți scriitori, iar faptul că a persecutat creștinii l-a marginalizat.  

Un spațiu amplu, direct proporțional cu multitudinea informațiilor, este 

dedicat unor noțiuni ca prat, câmpul lui Traian, podul și drumul lui Traian: 

„Una dintre cele mai vechi atestări din oralitate o datorăm unui colonel 
austriac, pe nume Friedrich Schwanz von Springfels, detașat în Transilvania în 
primii ani după 1700; ea se referă la podul de lemn de la Celei, despre care unii 
zic că ar fi fost construit de împăratul Traian, iar alții, de succesorul lui la tron, 
Hadrian” (p. 111). „Se știe că romanii puneau mare preț pe comunicarea dintre 
ținuturi și țări pe căile rutiere și că ei au fost mari constructori de drumuri. În 
tot imperiul sunt cunoscute drumuri romane, expresia drumul lui Traian e însă 
caracteristică pentru Dacia și extinsă pentru Sud-Estul Europei. Unele hărți 
medievale marchează în sec. al XIV-lea Via lapidea Imperatoris Trajani, iar 

cronicarul maghiar Szamosközi, în Analecta lapidum vetustorum et 

nonnullarum in Dacia antiquitatum (Pavia 1593), nota cu dispreț: vulgus 
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pessimus antiquitatis custos apellat viam Troianam (Traianam intelligo). Mai 

mult, el adaugă: rei lapidam in ore habent fabulam, ceea ce servește astăzi la 
cunoașterea unora dintre tradițiile orale din sec. al XVI-lea (p. 136).  

Deși lucrarea este dedicată romanității românilor, discursul este 
echilibrat și nu neglijează nici o clipă componenta dacică, așa cum se desprinde 
aceasta din studiul culturii orale. În acest sens, ne-a reținut atenția încercarea 
autorului de a urmări în paralel imaginea sinuciderii lui Decebal din legendele 
populare cu scenele de pe Columna Traiană. Tradiția orală reține doar 

esențialul: că Decebal s-a sinucis. Detaliile: modalitatea sinuciderii, 

urmăritorul, arma cu care s-a sinucis, dar mai ales decapitarea cadavrului și 
prezentarea lui, ca trofeu, împăratului, scene care figurează pe Columnă, n-au 

fost reținute de tradiția orală. Prin urmare, tradiția orală și Columna au avut și 
de data aceasta destine separate, fără a se influența în vreun fel. Dar tradiția 
orală se dovedește a reține esențialul tocmai pentru că detaliile sunt înglobate în 
codurile arhetipale informaționale subînțelese, pierdute în negura vremii. Și în 
acest caz Ion Taloș, comparatist de talie europeană, face o incursiune în folclor 
și urmărește motivul sinuciderii (fie pentru a evita păcatul de moarte, fie pentru 
a nu cădea în robia altor neamuri), cu exemple din Vechiul Testament și din 
cântece epico-lirice spaniole, precum și din înțelepciunea populară autohtonă: 
Miorița, balada Soarele și Luna, cântecele bătrânești Ilincuța Șandrului și Colo 

sus, pe munte verde. Ca imagine de puternic impact psihologic în acest sens 
este fotografia cu scena de pe Columnă în care capul lui Decebal e dus 
împăratului, ca trofeu. Cum se face că tradiția orală n-a reținut acest motiv de 
extraordinară barbarie, semn de victorie totală a Romei? Poate și pentru simplul 
fapt că scena a fost deteriorată intenționat „prin ciocănire minuțioasă, foarte 
probabil în anul 1587, când monumentul a fost adoptat de Biserica papală ca 
bază pentru statuia de bronz a Sfântului Petru, înlocuind-o pe cea a împăratului 
Traian, dispărută în decursul veacurilor.”1

 Fotografia în sine e grăitoare (vezi 
Ilustrații, p. 434), iar autorul are meritul de a o aduce în prim-plan, cu 

explicațiile folclorico-simbolice de rigoare, după căutări îndelungate și 
verificarea unor trimiteri nu neapărat eronate, dar oarecum neconcludente din 

literatura de specialitate…2
 Oricum, capul lui Decebal, chiar și așa – pe tava 

                                                 
1
 Radu Vulpe, Columna lui Traian. Monument al etnogenezei românilor, București, 

Editura Sport Turism, 1988, p. 230-231. Vezi și Ion Conțescu, Columna Traiană, 

Chișinău, Editura Hiperion, 1990.  
2
 După cum bine se știe, cel mai insolit pelerin la Columnă a fost George Cârțan, sătean 

din Cârțișoata, jud. Sibiu, care s-a dus pe jos la Roma (1895, 1896, 1899), ca să vadă 
istoria noastră scrisă în piatră. Prezența păstorului în capitala Italiei a făcut furori în 
presa peninsulei, mai ales prin formularea jurnalistică, după care un dac ar fi coborât de 
pe Columnă. De acolo a adus Cârțan un album al Columnei, pe care - prin intermediul 

cav. Ilarion Pușcariu - l-a dăruit Astrei și se află în prezent în inventarul Bibliotecii 
Astra din Sibiu (Colonna Traiana. Nuovamente disegnata, et intagliata da Pietro Santi 

Bartoli. Roma, 1751, imaginea 109).  
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năvălitorilor – spune multe despre cine suntem, despre istoria noastră pe care 
renumitul arheolog și expert în metale prețioase, Barbara Deppert Lippitz, o 

vede ca pe o istorie scrisă în propriul ei aur, peste 6000 de ani de istorie a 
aurului, aur autohton!...  

Folclorist prin excelență, Ion Taloș rezolvă multe necunoscute în 
paginile acestei cărți, descuie lacăte ale unor uși imposibil de deschis în alte 

circumstanțe, dar – ca un erudit remarcabil – mai lasă câte o fereastră 
întredeschisă, tocmai pentru a stârni curiozitatea celor care vin din urmă. O 
astfel de fereastră mi-aș putea-o imagina deschizându-se dinspre folclor către 
arta populară, dinspre tradiția orală către tradiția încifrată în simboluri artistice 
milenare. Putem exemplifica prin cazul artistului-cojocar din Vădastra, amintit 
de autor la p. 152 ca Dumitru Sârghie (ne permitem aici o mică îndreptare, 
numele cojocarului fiind Dumitru Liceanu), care „pictează” cu acul ceea ce 
cultura orală numește drumul lui Traian: „Pentru pieptarele copiilor, se trasa și 
se cosea cu verde, ceea ce se cheamă Drumul robilor, denumire pentru fostul 

drum roman de la Celei, care mergea până sus la Drăgășani și care trecea și în 
Bulgaria. Un topometrist mi-a spus că, din satelit, drumul se vede și acum. 
Printre Drumul robilor au apărut apoi bulinele, ceea ce înseamnă stele de pe 
cer. Pe pieptar mai sunt niște rozete, mai mari și mai rare, care reprezintă razele 
soarelui. Interiorul se încarcă cu floricele, cu flori de câmp și lalele...  

Acest cojoc negru din mâna mea este Zagara, astrahan din piept de miel. 
Demult, acesta era cojocul pentru ginere. Nu toți ginerii purtau așa ceva, ci 
doar cei înstăriți, pentru că era scump. Trebuia să dai un car și jumătate de 
grâu, ca să faci băiatului un cojoc ca acesta, ca să-l căsătorești”3

.  

La fel de expresiv este drumul lui Traian reprezentat pe ceramica 

arheologică sau pe suprafața ouălor încondeiate, acel drum al robilor sau cale 

lactee – mărturie a sincretismului artei populare românești. Aducerea în 
discuție a legăturii dintre Drumul lui Traian și arta populară este importantă în 
măsura în care aceste simboluri înglobează veacuri întregi de credințe și 
experiențe identitare, dar și în măsura în care efortul depus în realizarea unor 
asemenea opere de artă populară este unul încă destul de puțin apreciat de 
profani, dacă ne gândim doar la cazul celebrilor creatori de modă de talie 
mondială, care au copiat piese vestimentare ale unor creatori populari și le-au 

vândut cu mii de euro fără a preciza sursa inspirației.  
Dacă urmărim firul preocupărilor lui Ion Taloș legate de imaginea lui 

Traian în folclorul românilor, slavilor și altor popoare, observăm că acestea 
sunt mai vechi și reies din corespondența cu Petru Caraman. În același timp, 

                                                 
3
 Vezi: Din Vădastra sunt, din Vădastra vin și în Vădastra voi rămâne pentru vecie, un 

reportaj de Dumitru Sârghie cu meșterul cojocar Dumitru Liceanu, în „Linia întâi”, 
Slatina, 26 martie 2014; Cristina Logofătu, Valeru Ciurea, Meșteșuguri și meșteșugari. 
Dumitru Liceanu și Ionel Cococi. Cojocul și ceramica de Vădastra, Slatina, Centrul 

Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Olt, 2010.  
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concluziile formulate de Ion Taloș în studiile despre colinde și colindat 
confirmă teoria lui Petru Caraman privind originea romană a vechiului obicei 
calendaristic

4
.  

În loc de concluzii, trebuie reamintite următoarele: este o certitudine 
„apartenența noastră la tipul latin, altoit pe cel dacic”5; cu greu vom găsi alt 
popor pentru care problema romanității coroborată cu cea a continuității să aibă 
însemnătate decisivă pentru ființa și cultura sa, ca în cazul poporului român; 
„noi suntem urmașii romanității orientale, am păstrat limba romanilor, numele 
lor și cultura lor populară, așa cum se păstra în obștile sătești”6

; singurul popor 

care a păstrat imaginea lui Traian din Antichitate până în prezent, care a 

„vorbit” o epopee adevărată este poporul român – iar Ion Taloș este cel care a 
argumentat și ilustrat magistral toate acestea.  

 

Și, într-adevăr, dacă Mircea Eliade ar fi văzut cartea, ar fi afirmat aceeași 
idee ca în cazul monografiei „Meșterul Manole”: „Dragă Domnule Taloș, Am 
primit acum câteva zile Meșterul Manole și, deși n-am trecut de jumătatea 
cărții, vreau să-ți mulțumesc și să te felicit. Este, cert, monografia definitivă, 

cel puțin pentru generația D-tale și cea care se pregătește de lucru.”7
  

 

Andreea BUZAȘ 

 

                                                 
4
 Andreea Buzaș, Petru Caraman și Ion Taloș în corespondență. Considerații pe 

marginea unor scrisori inedite, în „Studii și comunicări de etnologie”, tomul XXXIII/ 
2019, p. 7-23.  
5
 Vezi Ilie Moise, De la Saturnaliile romane la confreriile carpatice de tineret, în 

Saeculum Traiani (culegere de studii editată sub egida Ministerului Culturii de 
Inspectoratul pentru Cultură al județului Sibiu), 1996, p. 17-20.  
6
 P.P. Panaitescu, Destin românesc, extras din „Convorbiri literare”, nr. 11-12, 

noiembrie-decembrie 1941, Bucovina, I.E. Torouțiu.  
7
 Ovidiu Bîrlea – Ion Taloș. corespondență 1963-1977, ediție îngrijită de Andreea 

Buzaș, introducere și note de Ion Taloș, Alba Iulia, Editura Centrului de Cultură 
„Augustin Bena” Alba, 2017, p. 190.  
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Cronica 
 

2021, cel de-al doilea an de pandemie, cu întreaga suită de restricții 
privind deplasările de teren, ne-a obligat să mutăm centrul de greutate al 
activităților noastre pe cercetarea arhivelor de folclor și pe întâlnirile online. O 

atenție specială am acordat paginii de Facebook a periodicului nostru, Studii și 
comunicări de etnologie, marcând, lună de lună, principalele obiceiuri 
calendaristice, dar și aniversările și comemorările celor care au slujit etnologia 
românească.  

În acest context, se cuvine să amintim și colaborarea sectorului de 
etnologie la volumele omagiale dedicate acad. Sabina Ispas, prof. univ. dr. 

Nicolae Constantinescu și prof. univ. dr. Ion Ghinoiu.  
Să amintim, de asemenea, că la solicitarea conducerii revistei „Arhivele 

Olteniei”, profesorul Ilie Moise a redactat un material omagial dedicat 
cercetătoarei Marcela Bratiloveanu Popilian la împlinirea vârstei de 80 de ani.  

Și în acest an, dr. Andreea Buzaș a fost cooptată în colectivul sibian 
responsabil cu redactarea fișelor de dicționar pentru Enciclopedia 

reprezentanților scrisului istoric românesc, coord.: Victor Spinei, Dorina N. 

Rusu, vol.: I (A-C), 699 p., II (D-K), 588 p., III (L-N), 443 p., IV (O-R), 431 

p., V (S-Z), 553 p., Editura Karl A. Romstorfer a Muzeului Național al 
Bucovinei, Suceava, 2021. Proiectul editorial cuprinde aproximativ 3000 de 

fișe biobibliografice ale unor cronicari și istorici care provin din spațiul 
geografic românesc și au activat în domeniul cercetării științifice începând din 
secolul al XIV-lea până în prezent. Lucrarea a fost coordonată de Secția de 
Științe Istorice și Arheologie a Academiei Române și s-a realizat prin 

contribuția Institutelor Academiei Române din întreaga țară, Institutul de 
Cercetări Socio-Umane Sibiu având sarcina de a realiza fișele istoricilor 
români, sași și maghiari originari din Sudul Transilvaniei și Banat. Au lucrat la 
proiect: prof. univ. dr. Rudolf Gräf, directorul Institutului, și dr. Vasile 
Ciobanu, în colaborare cu dr. Andreea Buzaș, dr. Corina Cioltei-Hopârtean, dr. 
Liviu Cîmpeanu, dr. Julia Derzsi, dr. Andrei Nacu, dr. Nicolae Alexandru 
Nicolaescu.  

Reluarea apariției Anuarului „Arhivei de Folclor a Academiei Române” 
a prilejuit profesorului Ilie Moise o caldă evocare a universitarului Virgiliu 
Florea – unul dintre redactorii de marcă ai celeilalte serii a periodicului clujean.  
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La începutul lunii iulie, Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului a 
organizat sesiunea națională de comunicări științifice Astra multicultural. 

Patrimoniu cultural. Valori. Perspective. Institutul nostru a fost reprezentat de 

cercetătorul Ilie Moise care a susținut comunicarea Interiorul țărănesc din 
sudul Transilvaniei. Elemente esențiale.  

În perioada 9-11 iulie 2021, la Sebeș și Lancrăm s-a desfășurat cea de-a 

40-a ediție a Festivalului Internațional „Lucian Blaga”, manifestare culturală la 

care colegul nostru, Ilie Moise, a prezentat comunicarea Considerații privind 
destinul antologiei de lirică populară și a moderat sesiunea de comunicări 
științifice din 10 iulie a.c.  

La Călimănești, în 21-22 august, s-a desfășurat cea de-a 53-a ediție a 
Festivalului Național de Folclor „Cântecele Oltului”, care a reunit 9 ansambluri 
folclorice alcătuite din păstrători și purtători ai tradiției din județele riverane 
Oltului, însoțiți de instructori și cercetători ai culturii tradiționale din zonele 
respective. La colocviul organizat cu acest prilej, profesorul Ilie Moise a vorbit 

despre festivalul de folclor – vector de promovare al dialogului interetnic. Cu 

acest prilej a lansat și volumul La Cut, înapoi, pe filele culturii, tipărit în 2021 
de Editura Armanis din Sibiu.  

Ediția cu numărul 55 a Târgului Olarilor, organizată în perioada 4-5 

septembrie, a reunit din nou cei mai cunoscuți olari din spațiul românesc. 
Juriul, format din prof. univ. dr. Ilie Moise, dr. Mirela Crețu și muzeograf Olga 
Popa, a apreciat îndeosebi activitatea olarilor care au contribuit la menținerea 
elementelor tradiționale, singurele care asigură identitate centrelor de ceramică 

de pe cele două versante ale Carpaților.  
În cadrul Festivalului Național „Augustin Bena”, desfășurat la Alba Iulia, 

transmis și online, în 12-14 noiembrie, profesorul Ilie Moise a susținut 
conferința Personalități ale etnologiei românești din județul Alba – Gh. 

Pavelescu.  

În a doua jumătate a lunii octombrie, în zilele de 24, 25 și 26, a avut loc, 

online, cea de-a XVII-a ediție a Conferinței Naționale a Asociației de Științe 
Etnologice din România, care a reunit membrii Aser din țară, dar și specialiști 
din Croația, Italia, Grecia, Germania, India. Genericul conferinței, Terenuri la 

vreme de criză, a fost structurat în câteva secțiuni vizând: studii de caz și 
reflecții teoretice: terenul în pandemie, etnologia română la 2021; 

etnomuzicologia; proiecte de cercetare: cămașa cu altiță din sudul 
Transilvaniei (valea Hârtibaciului), hrană și practici culinare. De asemenea, în 
cadrul întâlnirii Aser, un loc important l-au ocupat salonul de carte și 
momentul aniversar Noi și profesorii noștri – in honorem Sabina Ispas, Nicolae 

Constantinescu, Ion Cuceu, Ion Ghinoiu.  

Anul etnologic 2021 s-a încheiat cu sesiunea de comunicări științifice a 
Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu. Lucrările sesiunii online, 
desfășurată în 10 decembrie 2021, care au marcat aniversarea a 65 de ani de la 
înființarea Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, au fost coordonate de 
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prof. univ. dr. Rudolf Gräf, directorul instituției. În deschidere, ne-au onorat cu 

prezența: președintele Academiei Române – prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop; 

acad. Paul Niedermaier – președintele de onoare al Comisiei de Istorie a 

Orașelor din România; acad. Ioan Bolovan – directorul Institutului de Istorie 

„George Barițiu” din Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Cornel Sigmirean – 

directorul Institutului „Petru Maior” din Târgu Mureș; prof. univ. dr. Ion Taloș 
– Universitatea din Köln și prof. univ. dr. Sorin Radu – rectorul Universității 
„Lucian Blaga” din Sibiu, care au subliniat locul de excepție al Institutului de 
Cercetări Socio-Umane Sibiu în cadrul cercetării fundamentale din România. 
Sesiunea de comunicări științifice, organizată de sectorul de etnologie al 
Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, a reunit colegi de la Complexul 

Național Muzeal ASTRA, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu și Universitatea „Lucian Blaga” 
din Sibiu, cu lucrări care valorifică atât cercetări de teren, cât și aspecte 
teoretice privind cultura și civilizația tradițională, parte dintre ele urmând să fie 
publicate în „Studii și comunicări de etnologie”. Anul acesta, oaspetele nostru 

de onoare, din afara cetății, a fost profesorul Ion Taloș, care a prezentat 
lucrarea „Transilvania – un El Dorado arheologic și etnografic în jurul anului 
1850”. Cercetătorul a adus în atenția noastră activitatea desfășurată în 
Transilvania de silezianul J.D.F. Neigebaur (fost consilier general al Prusiei în 
Moldova și Muntenia, 1842-1845), precum și de sașii ardeleni M.J. Ackner și 
Friedrich Müller, în perioada pregătirii Unirii din 1859. Comunicarea s-a axat 

pe o parte a celor mai recente preocupări ale etnologului Ion Taloș, valorificate 
magistral și în cartea „Împăratul Traian și conștiința romanității românilor” 
(Cluj-Napoca, Editura Școala Ardeleană, 2021). 

Pe tot parcursul anului 2021, ne-am străduit ca activitatea sectorului de 

etnologie să fie corect reflectată atât în presa locală [Tribuna (Sibiu), Unirea 

(Alba Iulia)], cât și națională (Academica, Buletinul Institutului Național al 
Patrimoniului, Avalon), prin colaborările noastre cu revistele de specialitate și 
instituțiile de profil din întreg spațiul românesc.  
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