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FOLCLOR – ETNOLOGIE – ANTROPOLOGIE 
 
 
 
 
 
 

Un exerciţiu de antropologie culturală: 
satele româneşti din dreapta Tisei sau „România Mică”∗ 

 
Camelia BURGHELE 

 
Dr., cercetător ştiinţific I, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, 

tel.: 0744184554, e-mail: cameliaburghele@yahoo.com 
 
 
Abstract: An exercise on cultural anthropology: Romanian villages on the right bank 
of Tisa, „Little Romania”. 
While surrounded by strong Ukrainian communities representing majority, Romanian 
villages in the Ukraine Trans-Carpatia have activated along history some very well 
defined mechanisms to guard their cultural identity which have to be activated today as 
well. Historically speaking, the Ukraine Maramures villages have been recorded in the 
XIV century and are an exceptional example of ethnical and cultural survival, if we 
consider the fact that severals empires and administration have walked upon their 
territory: the Hungarian Kingdom, The Transilvania Principate, The Austrian Empire, 
The Austrian-Hungarian Monarchy, Czechoslovakia and the USSR. For starting a 
sistematic field research in the Ukraine Maramures, our option for an athropology 
which would put to value the ethnical folkloric heritage (maybe under the shape of a 
village album) was combined with certain general minority anthropology approaches. 
While starting from bibliographic data but also from information taken on the field, we 
tried to outline the largest Romanian communities, as a basis for a well founded 
minority anthropology. 
Keywords: cultural identity, Ukraine Maramures villages, athropology, ethnical 
folkloric heritage, minority anthropology. 

 
”Lumea în care etnologia şi-a făurit conceptele şi s-a format ca ştiinţă nu 

mai există”, atrăgea atenţia, cu un deceniu în urmă, reputata cercetătoare 
Martine Segalen1, gândindu-se că, multă vreme, practica antropologică a fost 
asociată studiului comunităţilor mici, mai ales triburi şi sate, care însă acum 
sunt masiv schimbate sub presiunea urbanizării, industrializării, modernizării şi 
globalizării. Dar, desigur, etnologia sau antropologia culturală nu sunt 
discipline moarte ci, din contră, mai vii ca niciodată. În modernitate, 
                                                            
1 Martine Segalen, Le nouvel esprit de famille, Paris, 2002, p. 13. 
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Conflict, agresivitate şi dificultate în cadrul păstoritului 
transhumant din sudul Transilvaniei∗ 

 
Amalia PAVELESCU 

 
Conf. univ. dr. – Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, 

e-mail: amalia_pavelescu@yahoo.com 
 
 
Abstract: The article reveals a panorama of the specific difficulties which are specific 
to pastoral transhumance, in southern Transylvania, from the eighteenth century, until 
today, focussing on the disagreements between sheep farmers and authorities, the 
incompatibility between their views and those whom they must cooperate with, all 
these generating conflicts. Aggression and violence, other interests of this article, 
concern with violent behaviour and events related to pastoral transhumance, too. The 
sources of aggression and violence are coming from unfriendly environment, wild 
animals, human attitude and behaviour, which can harm the sheep and shepherds. The 
shepherd defends and responds to bullying using the bat, his “weapon” to solve 
conflicts and aggression. The conflicts, aggressions and drama that accompany pastoral 
activities are exemplified by the written documents since in 1848, folk poetry, field 
research on individual sheep owners and media. The overall conclusion of the study is 
that there are many difficulties in pastoral transhumance, having a large variety of 
causes. 
Key words: agressivity, conflict, drama, sheep, sheep owners, sheperd, pastoral 
transhumance, southern Transilivania, violence. 
 

Păstoritul transhumant din sudul Transilvanei a avut mare amploare cu 
secole în urmă, desfăşurându-se pe spaţii geografice întinse, din Transilvania, 
până în Crimeea şi Montana, cu o viaţă pastorală intensă, la mari altitudini, ce a 
impresionat pe geografii francezi De Martonne1, Ficheux2, La Blache3. Doar 
oamenii dârzi, harnici şi isteţi puteau face faţă vitregiilor naturii, greutăţilor 
istorico-sociale şi economice ce se răsfrângeau asupra oierilor transhumanţi, la 

                                                 
1 De Martonne, Emmanuel, Viaţa păstorească în Carpaţii români, în „Convorbiri 
literare”, 1916. 
2 Robert Ficheux, Une Foire aux Filles en Roumanie, 1925. 
3 Jules Blache, L’homme et la montagne, Gallimard, 1933. 
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Prezervarea autenticităţii tradiţiilor în spectacolele  
Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului” 

 
Silvia MACREA 

 
Manager - CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu, 

e-mail: silviamacrea@juniisibiului.ro 
 
 

Abstract: The subject matter of this study is folklore in the country side and folklore in 
shows. Specialists have had debates on the authenticity of shows from the point of view 
of the traditional culture and the degree in which a show can represent it. A folklore 
show is a concrete reality of this century and the second half of the former century, too; 
it does not intend to be the sheer copy of the folklore in the villages. A quality folklore 
show can serve as a means of education to the public, can annihilate former bad stage 
presentations of a dance or a custom, can draw the attention upon the act of misreading 
folklore and offer the key of the correct reading. All these can be observed in the 
folklore shows put on stage by the “Cindrelul-Junii Sibiului” Professional Folk 
Ensemble. 
Key words: folklore, show, traditional culture, public, Cindrelul-Junii Sibiului. 

 
Obiceiuri, ritualuri şi datini au marcat şi marchează întreaga existenţă a 

omului. De la simplele saluturi precum „Bună ziua” sau „Bună dimineaţa”, la 
ritualuri complexe ce apelează la fiinţe superioare sau forţe ale naturii, 
existenţa umană este strâns legată de fapte de cultură specifice comunităţii din 
care un individ face parte. Este adevărat însă că aceste obiceiuri, rituri şi 
ritualuri sunt în continuă schimbare. Motivul este simplu: toate sunt forme 
sociale, adică sunt strâns legate de comunitatea în care sunt practicate, iar 
transformările înregistrate de obiceiuri, rituri şi ritualuri au în subsidiar trei 
cauze: a) timpul, b) cadrul social - adică evenimentele şi faptele care produc 
schimbări în existenţa fizică a oamenilor, deci, într-un final, şi în concepţiile lor 
de viaţă, c) schimbul între generaţii.  

Dar folclorul este un fenomen viu, iar viaţa sa se manifestă în permanenta 
transformare şi în interferenţa dintre tradiţie şi inovaţie. Acelaşi binom tradiţie - 
inovaţie se regăseşte şi în dezbaterile ce vizează relaţia de interferenţă şi 
dependenţă dintre folclor şi spectacolul folcloric, ca act de reprezentare a 
culturii tradiţionale. Aici se regăseşte punctul de pornire al prezentului studiu: 
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Dragostea în lumea satului: de la drăguţ la „boyfriend” 
 

Maria BARNA SPĂTARIU 
 

Cotidianul Tribuna, e-mail: mariaspatariu@gmail.com 
 
 

Abstract: The present study is dedicated to the multiple facets love has known in Sibiu 
villages in traditional and contemporary culture. In this sense, there is a double 
approach: on the one hand, it deals with the lovers` relationship, the couple status, the 
couple-society relations, conceptions about wedding and the chosen one etc.; on the 
other hand, there is a chronological point of view regarding the changes happened in 
inside-couple relationships, in couple-parents relations, in wedding traditions etc. 
Considering these approaches, the study exemplifies with testimonies different 
chronological facets of love. These testimonies regard the last fifty years and have been 
gathered in the field research carried out during 2009 – 2012 in Sibiu county. 
Key words: love, village, traditional culture, relationship, wedding. 

 
„Sentiment de afecţiune pentru cineva sau ceva”1. Aceasta este cea mai 

scurtă definiţie dată termenului „dragoste”, iar ea poate şi trebuie să fie 
completată prin câteva elemente definitorii pentru diversitatea şi complexitatea 
unui sentiment ce poate face referire la un cumul de legături afective. Astfel, 
dragostea se poate manifesta faţă de familie (părinţi, copii şi alte rude), prieteni, 
parteneri romantici, arte, obiecte, patrie etc., iar adeseori aceste relaţionări se şi 
întrepătrund. La fel este situaţia şi în cazul existenţei sentimentului de dragoste 
faţă de un partener, dat fiind faptul că celelalte raporturi în care o persoană se 
găseşte pot fi determinante în relaţia de dragoste cu un partener. Cel puţin, 
astfel de influenţe au fost consemnate de-a lungul istoriei şi ele se verifică şi în 
cazul dragostei în lumea satului, tema prezentului studiu. 

Lucrarea urmăreşte dragostea în lumea satului sibian din două 
perspective: una este dată de cadrul relaţiilor interumane în care dragostea 
pentru un partener se conturează, iar cea de-a doua – cea temporală – este 
sugestivă pentru schimbările pe care dragostea şi cuplul le-au cunoscut în 
mediul rural, de-a lungul timpului. Informaţiile prezentate în acest studiu au 
fost culese în perioada 2009-2012, în timpul cercetărilor în teren desfăşurate în 
                                                 
1 http://dexonline.ro/definitie/dragoste 
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Obiceiuri din judeţul Sibiu: între tradiţie şi inovaţie 
 

Gabriela NEGRU 
 

Referent specialist - CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu, 
e-mail: mila_gabriela@yahoo.com 

 
 

Abstract: This paper talks about tradition and innovation in the field of folk culture. 
Being a phenomena under continuous transformation, folklore changes in time, due to 
the social, economic, spiritual modifications. So is the case of the customs, significant 
part of the Romanian folklore. Some of the customs have been forgotten, some others 
are still performed, but without the primordial significations and in a new shape, not 
always the best. The focus of the paper is on four customs still practiced in Sibiu 
county, in an attempt to recover the cultural identity. However, at times a former 
custom turns into an event or even worse, into a festival. 
Key words: tradition, folk culture, customs, Sibiu county, identity. 

 
Disoluţia obiceiurilor este una din temele predilecte de discuţie atunci 

când în dezbateri intervine problema tradiţie – inovaţie în spaţiul culturii 
tradiţionale. Tema nu este nouă, ci ea se discută încă din prima jumătate a 
secolului trecut, când folcloriştii au tras semnale de alarmă în privinţa rapidelor 
transformări survenite în obiceiurile şi riturile de pe cuprinsul României.  

Astăzi, la început de secol XXI, dezbaterea pare şi mai aprinsă, mai ales 
că o privire comparativă cu practicile tradiţionale existente în urmă cu un secol 
relevă faptul că da, într-adevăr, timpul a diluat credinţe, obiceiuri şi ritualuri. 
Cauzele acestui proces ireversibil au fost căutate în perioada comunistă, în 
perioada postdecembristă şi în fuga după tradiţii occidentale, dar şi în 
schimbările intervenite în plan socio-economic.  

Concomitent, etnologii aduceau în discuţie apetitul tot mai pronunţat 
pentru kitsch şi influenţa uneori nefastă exercitată de canalele de comunicare în 
masă, precum televiziunea şi Internetul. Un semnal de alarmă a fost tras, în 
acest sens, încă din 1995 de etnologul Ilie Moise1, care pomenea transformarea 
rapidă a societăţii şi dispariţia unor comori ale civilizaţiei tradiţionale în 
                                                 
1 Ilie Moise, Etnologia de urgenţă – împliniri şi deziderate, în „Tribuna”, Sibiu, 17 
noiembrie 1995, p. 3. 
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Obiceiul colindului ,,cu bradul” şi ,,cu pomul”  
în Judeţul Hunedoara 

 
Mircea LAC 

 
Profesor arte tradiţionale, referent – Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 

Promovarea Culturii Tradiţionale Hunedoara, e-mail: lac_mircea@yahoo.com 
 
 

Abstract: Hunedoara County has one of the biggest varieties of Christmas traditions 
among which we can mention carols sung by children or by groups of young men. 
Besides carols that represent a great performance (“Duba”, “Cerbul” and “Căluşarii”) 
or types of carols that one can see in other regions as well (“Bâtaşii”, “Turca” and 
“Capra”, “Viflaimul”, “Craii” or “Irozii”), there are two types of carols specific to this 
area, the south-east of Apuseni Mountains, the fir-tree carol and the tree carol. 
We believe that the fir-tree carol and the tree carol traditions come from the cultural 
and mythological background of the fir tree, both due to the way in which the main 
parts are built, the tree and the fir-tree, but also to the way these are used during the 
carolling ritual. Their structure, which resembles a cone, and the way they are handled 
suggests the existence of mythical reminiscences of the cosmic tree. Moreover, the 
horizontal cross and the signals of the four bells fixed to the arms of the cross, reinforce 
the sacred and magic side of this tradition. The tree and fir-tree carols are probably the 
traces of a very old origin, that are still alive in these enclaves from Apuseni 
Mountains, and that are still produced, under this form, due to a collective custom even 
if no conscious signification demand their presence. 
Key words: Hunedoara, Christmas, carols, tradition, mythical reminiscences. 
 

În judeţul Hunedoara avem, poate, cel mai mare număr de tipuri ale 
obiceiurilor de Crăciun, care cuprind colinde de copii şi colinde ale cetelor de 
feciori. Colindele de copii sunt, în grupuri mari, ,,cu piţărăii” şi în grupuri mici 
,,cu steaua”. În cetele de feciori se detaşează colindele care constituie un mare 
spectacol şi anume ,,colinda cu duba”, ,,colinda cu cerbul” şi ,,căluşarii”, apoi 
,,bâtaşii”1, cu ,,turca şi capra”, ,,Viflaimul şi Craii sau Irozii”, obiceiul 
,,piţărăii” din Valea Jiului2 şi colindatul ,,cu bradul” şi ,,cu pomul”. 

                                                 
1 Purtători de bâte de pe valea Geoagiului, remarcat de noi la Voia. 
2 Participă într-un colind colectiv tot satul, de la copii până la oameni bătrâni. Atracţia 
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Cătană la ’mpăratu’ şi chiabur la comunişti: 
Taica Valeri 

 
Emil UNCHEŞEL ARDELEANU 

 
Inginer – Iaşi, Tel.: 0232217266 

 
 

Résumé: Papa Valeri, soldat chez le roi et koulak chez les communistes 
Dans l’intérêt de présenter l’un des cas les plus intéressants de la typologie des 
administrateurs du sud de la Transylvanie, Emil Uncheşel Ardeleanu et Ana Grama ont 
invoqué l’existence d’un personnage de Cincul Mare (né dans Voivodenii Mari dans Le 
Pays de Făgăraş) - Valeriu Lup, Papa Valeri. Provenu d’une famille pauvre, il devient 
le soldat du roi et ensuite combattant dans la première guerre mondiale. Il arrive 
prisonnier en Ukraine et, après d’autres nombreuses péripéties, il revient dans le pays et 
s’occupe de sa ferme. Pendant les années d’entre les deux guerres mondiales, il devient 
un homme riche à proximité de Cincul Mare – dans Roră – et à l’arrivée des 
communistes, il court le risque d’être déclaré koulak et de subir toutes les conséquences 
de cette condition. Il va à Bucarest, porte une conversation avec le politicien Petre 
Groza et…il sort du viseur des militants communistes. Il meurt à l'âge de 93 ans. 
Mots clé: soldat, guerre, prisonnier, communisme, docteur. 

 
Scurtul meu arbore genealogic are doar două trunchiuri: bunicii, toţi 

născuţi în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Din partea tatălui, Silvestru, 
de la care păstrez imaginea unui om mic, muncitor, nu tocmai îndemânatec. 
Dinspre mamă, un zdrahon cu nume ca la indienii americani: LUP. Nu Lupu! 
Valeriu Lup! Oier, prin forţa împrejurărilor, pentru că, după un număr de ani de 
slujbă în oastea imperială austriacă a fost împroprietărit cu nişte dealuri unde 
numai oi se puteau ţine, numai din oi se putea trăi şi, eventual, se putea face 
avere. Impresiona prin înălţime. Avea apoi şi o mustaţă à la Franz Joseph, ce 
părea a fi menită să ascundă cuvintele, care nu se lăsau uşor spuse; bun 
povestitor, era zgârcit la vorbă. Totuşi, pe seama unor trăiri personale el a 
introdus în arhiva memorială a familiei unele dintre cele mai interesante file, 
cum sunt şi cele de mai jos. 

Lupii lui Taica Valeri şi lupii mei 
Pentru copiii lui, Valer Lup era „taica”, iar pentru nepoţi „moşu”. 

Întâmplarea care a stat la baza imaginii de măreţie a moşului a fost aceea că a 
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Meşteşuguri tradiţionale din judeţul Arad:  
sumănăritul şi cojocăritul 
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P-ţa Enescu, nr. 1, e-mail: rodica.colta@gmail.com 
 
 

Summary: Two of the oldest crafts in the Arad County were ”sumănăritul” (tailoring 
robes made of home woven wool) and “cojocăritul” (tailoring sleeveless coats made of 
sheepskin), and for those crafts taxes were already paid during the first half of the 
eighteenth century. The robes made of home woven wool and the sleeveless coats 
made of sheepskin, manufactured by these craftsmen, were pieces of winter clothing, 
worn by both men and women, who could not miss from rural wardrobe. The working 
day clothing was simple, but those for holidays, when the people went to church or to 
dance, were richly ornamented. These woolen robes and the sheepskin coats were 
produced by generations of local craftsmen, whom they find mentioned in documents 
in all ethnographic areas of the Arad County (White-Cris Valley, Zarand Country, Arad 
Vineyard, The Plain of Arad and the Mureş Valley). Differences between woolen robes 
and coats produced in one area or another, are visible both in the way they were cut and 
their length and the ornament, each area having different models, which have been 
preserved and were passed from one master to another, from one generation to another. 
Both crafts have declined since the early 1960-70, due to the urbanization and the 
changing of the rural clothes in favor of urban fashion. Today in Arad County there is 
no longer any tailor of woolen robes and only few coats furriers who are working 
simple, without ornament. The old coats and woolen robes made for holidays, which 
were purchased from the villages by the band dancers, are used only during the stage 
performances. 
Key words: craft, wool, holiday, rural clothes, village. 

 
Cu toate că multe din meşteşugurile tradiţionale de azi sunt foarte vechi, 

primele mărturii documentare despre practicarea lor în zonă, dincolo de 
cronicile medievale, ne sunt furnizate de conscripţiile din secolul al XVIII-lea, 
care aveau introdusă o rubrică speciala de „ocupaţii”, în vederea impozitării 
veniturilor obţinute din activităţi. 

Urmărind conscripţia satelor din Comitatele Arad şi Zărand pe anii 1746-
1752, găsim înregistraţi 307 meşteşugari (cojocari, cizmari, rotari, tăbăcari, 
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Merindarul, între utilitar şi decorativ 
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Abstact: The „merindar” a household and decorative textile 
„Merindar” is the folk terminology used for a special piece of cloth that wraps and 
preserves the cold food. „Merinde” is the folk term used for cold food that is taken by 
someone who goes to work on the field. The term has origin in Latin „merenda”. These 
„merindare” ”were” selected from ASTRA Museum collections with the purpose to 
emphasize the special characteristics of these traditional textiles such as: techniques, 
materials, chromatics, ornaments, etc. The investigations made by ethnographers 
confirmed that these traditional textiles are more than simple household items they 
have artistic value too. The artistic values reflect the local, zonal and identity specific 
features. The „merindar” a simple household textile is appreciated as an asset of the 
national folk culture. 
Key words: „merindar”, traditional textiles, folk terminology, techniques, chromatics, 
ornaments, identity. 
 

Introducere 
„Merindar” este una din denumirile date de oamenii din popor, 

ştergarului destinat protejării hranei. Denumirea derivă din latinescul 
„merenda”, prin care se înţelege alimentul, hrana, mâncarea (rece) pe care o ia 
cineva când pleacă la drum sau la lucru (DEX ’98).  

Alte denumiri date unui astfel de ştergar sunt: merindeaţă, ştergar sau 
cârpă de merinde, chindeu, şervet, păstură ori cârpă de bucate, ştergură, etc. 
Ţesut în gospodărie şi dimensionat de obicei din ţesere, decorat în război sau 
ulterior prin brodare, acest ştergar de mici dimensiuni, acoperea vasele în care 
se păstra hrana, era pus pe coşul de bucate sau era folosit ca faţă de masă 
înafara casei.  

După Tancred Bănăţeanu ştergarul este obiectul cu cea mai variată 
plurifuncţionalitate din inventarul obiectelor aparţinând patrimoniului culturii 
noastre populare. Dintre ţesăturile de pânză, ştergarele prezintă o 
funcţionalitate multiplă: utilitară, decorativă, ceremonială şi rituală, fiind în 
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Spicuiri din bucătăria tradiţională a mărginenilor 
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Abstract: Some traditional Food Recipies from Mărginimea Sibiului 
Nowadays food habits in Mărginimea Sibiului do not differ much from those in the 
19th and the 20th centuries, as the habitants use the same ingredients and sources of 
supplies.Their main activities, pastoral life and trade offered the opportunity of getting 
the necessary suplies they didn’t find at home. They prefer a healthy home-made food, 
taking into account the calender and obeying the fasting. This provide them with fresh 
food: daily products, vegetables, fruit, for their not very sophisticated menues. They are 
are also open to other recipies, especially sweets, taken both from cooking books or 
broughthome by the girls who were studying in Sibiu. Although they are open to new, 
they d’ont forget their traditional food recipies. We present two example of such 
recipes: „leveş”- specific to Rod, made for Epiphany, and „scoverzi”- very popular in 
all the villages. 
Key words: Mărginime, traditional food, pastoral life, vegetables, fruit. 
 

Ocupaţiile caracteristice mărginenilor, păstoritul şi negustoria, le-au oferit 
dintotdeauna posibilităţi multiple de contact cu locuitorii altor zone, fie din 
satele şi oraşele ardelene, fie din cele de peste munţi. Drumurile străbătute 
depăşeau graniţele teritoriilor locuite de români; păstorii ajungeau până în 
Crimeea, iar negustorii preferau centrul şi vestul Europei. Deschişi spre 
progres, fără să-şi piardă specificul naţional, preluau şi adaptau tot ceea ce le 
era folositor. Cernute prin filtrul acestei mentalităţi, influenţele oraşului şi cele 
ale altor zone pătrund îmbogăţindu-le viaţa. Se resimt în toate domeniile de la 
înnoirea caselor, uneltelor, culturilor până la alimentaţie.  

Alimentaţia actuală de bază, pare a nu diferi mult de cea din secolul XX 
sau chiar XIX, deoarece a avut aceleaşi surse de aprovizionare, locale şi din 
alte zone. Era sănătoasă şi echilibrată; prevala prepararea în casă, din resursele 
gospodăriei, faţă de produsele procurate din comerţ, ceea ce nu înseamnă că nu 
se cumpăra zahărul sau făina de grâu, care nu se produceau local. Nici anumite 
„coloniale”, adaus preţios la „dregerea” mâncărurilor, nu erau dispreţuite. Din 
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Nativul şi cercetătorul; problema co-participării ştiinţifice. 
O perspectivă locală asupra schimbării etno-sociale la Poiana Sibiului 
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Constantin ŞUFANĂ 
 

Motto: „Ce să vă spun, şi de când să încep?  
Numai de când mă ştiu pot să încep, nu?” – C. Şufană 

 
 

Abstract: Could the long epistemological distance between the ethnologist and the 
native be shortened? Jean Lydall and Ivo Stecker seem to answer affirmatively. The 
specialists of the ASTRA Museum from Sibiu make another step forward, bringing 
together “natives” possessing high abilities into an Academy of Traditional Arts. 
However, there is no popular science domain among the departments of this 
“academy”. This is the reason why I make my contribution to reducing the mentioned 
epistemological distance, pleading at the same time for the absent domain from the 
popular forum, by putting the label “popular ethno-sociologist” on one of the natives I 
met in my Romanian culture field-works. 
Key words: key informant, model, popular excellence, popular ethno-sociologist, 
tradition. 

 
„Există, prin urmare, două motive pentru respectarea acestor modele 

făcute în casă. Mai întâi, ele pot fi bune sau pot oferi cel puţin o cale de acces 
la structură; fiecare cultură are teoreticienii ei, a căror operă merită tot atâta 
atenţie cât o acordă etnologul unor colegi. Apoi, chiar dacă modelele sunt 
tendenţioase sau inexacte, tendinţa şi genul erorilor pe care le conţin fac parte 
integrantă din faptele supuse studiului şi poate că ele se numără printre cele 
mai semnificative.” Cu acest citat din Antropologia structurală a lui Claude 
Lévi-Strauss (1978: 340), Jean Lydall şi Ivo Strecker îşi încep cel de-al doilea 
volum al lucrării The Hamar of Southern Etiopia, subintitulat Baldambe 
Explains. Acest pasaj-concluzie este expus în Antropologia structurală după 
observaţia că etnologul poate întâlni modele deja construite, „făcute în casă”, 
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Romulus Vulcănescu: reevaluări la centenar 
 
Nicolae CONSTANTINESCU 
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Abstract: One of the most prominent ethnologist of the second part of the XXth 
Century, Romulus Vulcănescu (1912, February 23rd - 1999, November 11th) left behind 
him a vast oeuvre, including the first Introduction to Ethnology, the first Dictionary of 
Ethnology and the first history of a discipline that established as an autonomous one 
after the Second World War. Romulus Vulcănescu is a forerunner in several fields of 
the ethnological sciences, as for instance, juridical ethnology and mythology. 
Remembering him now, at his centennial anniversary, is a way of paying tribute to a 
great scholar and to an original thinker. And, not less, this is an occasion to reiterate the 
task of re-reading his works in the light of the modern, actual trends of the social 
sciences. 
Key words: ethnology; dictionary; mythology; history. 

 
Pe la începutul anilor 70 ai secolului trecut (al XX-lea), când începusem 

şi eu să merg de-a buşilea pe aleile încă imprecis trasate ale ştiinţelor 
etnologice, urmându-l îndeaproape pe magistrul meu, Profesorul Mihai Pop, el 
însuşi un pionier al etnologiei la noi (avea să devină, în 1971, chiar preşedintele 
Societăţii Internaţionale de Etnologie şi Folclor), am intrat în contact, mai întâi 
prin cărţile lor, dar şi direct, cu ceilalţi „mari” ai domeniului, mai ales cu 
folcloriştii – I. C. Chiţimia, care îmi făcuse onoarea de fi membru în comisia 
mea de doctorat (1971), alături de Ovidiu Papadima şi de mai tânărul, faţă de 
aceştia, Dumitru Pop, de la Cluj, Ovidiu Bîrlea, despre a cărui carte, Poveştile 
lui Creangă (1967), scrisesem o recenzie în „Gazeta literară”, Gheorghe 
Vrabie, care revenea, tenace, după câţiva ani de absenţă, în lumea ştiinţifică, 
publicând câteva din cărţile lui fundamentale – Balada populară română 
(1966), Folcloristica română (1968), Folclorul. Obiect - principii – metode - 
categorii (1970), dar şi cu Romulus Vulcănescu, probabil cea mai proeminentă 
figură a etnologiei româneşti, in nuce la acea vreme. 

„Recuperat” şi el, după Război, şi integrat în cercetarea academică, fiind 
cercetător (din 1958) şi şef de sector la Institutul de Arheologie din Bucureşti, 
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Repere etnologice - personalităţi 
 

Ioan St. LAZĂR 
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Résumé: Repères ethnologiques – personnalités 
Structuré en deux parties, l’ouvrage Repères ethnologiques – personnalités, porte à 
l’attention du lecteur l’activité scientifique de deux chercheurs emblématiques de 
l’ethnologie roumaine: prof. univ. dr. Nicolae Constantinescu et dr. Ion Ghinoiu, les 
deux étant dans un moment de bilan de leur vie: l’anniversation de 70 ans. Au-delà de 
l’activité scientifique, l’auteur essaie de surprendre aussi la dimension humaine, 
l'honnêteté des deux professeurs de l'Université de Bucarest. 
Mots clé: ethnologie, chercheur, anniversation, activité scientifique, Bucarest. 

 
La ceas aniversar, se cade să-i juxtapunem – Înşir’te, mărgărite – 

domnului Profesor Nicolae Constantinescu calităţile cu care ne-a bucurat, de 
aproape o jumătate de veac, în viaţa ştiinţifică, didactică şi cea omenească şi, 
delectaţi de bogata cromatică, să o reliefăm exemplar spre cuvenită cinstire 
academică. 

Întâi de toate aş aduce „mărgăritarul” continuităţii de spirit şi fapte cu 
Magistrul său şi al nostru, Profesorul Mihai Pop; în acest sens, dl. Nicolae 
Constantinescu a contribuit, poate cel mai consistent, la formarea a ceea ce, mai 
târziu (dar niciodată nu e târziu), am conştientizat a fi şcoala Mihai Pop în 
folcloristica română contemporană (şi nu numai). O şcoală a orizontului 
interdisciplinar şi a metodei corespunzătoare, a informării neîncetate şi a 
interpretării performante, vizând sistemul, dar şi procesualitatea culturii 
populare, resorturile ei antropologice, ca şi filoanele expresivităţii; şcoală a 
rigorii, dar şi a libertăţii cercetătorului de a-şi profila, cu măsură, caratele 
personalităţii proprii, şcoală de înţelegere superioară a umanului, în cele mai 
diverse ipostaze, de la cele mai grave la cele ludice, de concepere, dar şi de 
instalare a „bunei rânduieli” în gândire şi în manifestare. Astfel încercând a 
defini această modernă şi complexă „şcoală”, subînţelegem, relevate, şi 
atributele cercetătorului, profesorului şi omului Nicolae Constantinescu. 

Nu este, aici, cadrul pentru o concretizare exemplificatoare a acestor 
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Consideraţii asupra botanicii populare româneşti  
din Valea Hârtibaciului 

 
Constantin DRĂGULESCU 

 
Profesor dr. – Facultatea de Ştiinţe, Universitatea 

„Lucian Blaga” Sibiu, e-mail: ctindrg@yahoo.com 
 
 
Abstract: Considerations on Romanian popular botany from Hârtibaci Valley (South 
Transylvania) 
The author make a synthesis of ethnobotanic investigations undertaken between 1969 
and 2011 in those 41 localities of folkloric zone Valea Hârtibaciului/Hârtibaci Valley 
(South Transylvania). The research was made with an original questionary with over 
hundred  questions. In those more then 60 itineraries in zone 460 people were asked. 
The results of ethnobotanic investigations  evidenced that people  knows at least 765 
vegetal species. From those 450 are or were used in nourishment, medicine, magic, 
rituals, decorations, painted a.o. Were are identified 1508 local names of plants, more 
then 150 new, unreported form another zones of Romania. Were are noted linguistic, 
floristic-chorologic, ecologic and ethographic aspects. 
Key words: Hârtibaciu Valley, Transylvania, ethnobotanic questionary, names of 
plants, use of vegetable species. 
 

Primul contact cu zona, cu oamenii şi folclorul din Valea Hârtibaciului l-
am avut în 1969-1970 când am stat două veri în Agnita şi am cutreierat unele 
sate din apropiere (Coveş, Iacobeni, Dealu Frumos, Merghindeal). Am auzit 
câteva nume locale de plante dar nu le-am notat. Abia din 1983 am început 
investigaţii etnobotanice intense pe Valea Hârtibaciului, continuându-le  în 
1989-1990, 1997, pentru ca din anul 2000 până în 2011 să le dau o atenţie 
deosebită, în vederea realizării acestei monografii. Dar în ultima perioadă au 
dispărut o serie de ritualuri (cu plante), s-a renunţat la multe credinţe şi  s-a 
pierdut mult din tezaurul fitoterapeutic popular. Nu am avut nici informaţii 
bibliografice din cercetări anterioare în afară de cele publicate de Pauline 
Schullerus (1898, 1906, 1916, 1921) şi sumarele date extrase din caietele 
Arhivei Muzeului Civilizaţiei Populare Tradiţionale Astra Sibiu (date culese în 
anii 1955-1956). Există, aşadar, informaţii etnobotanice de acum un veac, de 
acum o jumătate de secol şi recente. Analizându-le comparativ, constatăm 
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Biblioteca Seminarului de Etnografie de la Universitatea din 
Cluj – un fond de carte etnologică redescoperit1 
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Dr., profesor de limba germană - Evoline, Cluj-Napoca,  

e-mail: sanda_ignat@yahoo.de 
 
 

Zusammenfassung: Die Bibliothek des Seminars für Ethnographie an der Universität 
in Cluj – ein wiedergefundener Bücherfond 
Die vorliegende Untersuchung präsentiert Geschichte und Bestand der Bibliothek des 
Seminars für Ethnographie, die an der alten Universität in Cluj seit 1923 bis zur 
Abschaffung des Lehrstuhls für Ethnographie und Folklore 1951 funktioniert hat. Der 
Bücherfond dieser ehemaligen Bibliothek befindet sich heute in der Bibliothek der 
Fakultät für Geographie der Babeş-Bolyai-Universität in Cluj und ist Fachleuten aus 
dem Gebiet der Ethnologie deshalb unbekannt. Seit 1923 organisierte Romulus Vuia 
diese Bibliothek paralell mit dem Bücherfond des Ethnographischen Museums von 
Siebenbürgen in Cluj. Er orientierte sich dabei eher an deutschen Vorbildern und 
bemühte sich, seinen Studenten und Assistenten die repräsentativsten und neuesten 
deutschsprachigen Bücher und Periodika aus den Bereichen Volkskunde, Völkerkunde 
und Anthropologie zur Verfügung zu stellen. Nach 1947 wurden die damaligen 
Mitarbeiter ersetzt und die wissenschafltiche Richtung verändert, nämlich nach 
sowjetischem Muster. Aus der Gesamtzahl von 1325 Publikationen dieser Bibliothek, 
sind nur 49% rumänische Titel. Den Rest bilden fremdsprachliche Bücher und 
Periodika: 31% sind deutschsprachig, 8,7% russisch, 4% französisch, 2,26% englisch, 
1,6% ungarisch u.a. 
Schlüsselwörter: Ethnographische Bibliographie, Bücherfond, Nachkriegszeit, 
Zwischenkriegszeit. 
 

Pe parcursul documentării pentru teza de doctorat (susţinută în noiembrie 
2010), am descoperit în mod fericit la Facultatea de Geografie a Universităţii 

                                                 
1 Acest text are la bază o comunicare succintă pe care am susţinut-o în cadrul 
simpozionului Zilelor Academiei Clujene, în data de 3 iunie 2010, la sediul Institutului 
Arhiva de Folclor a Academiei Române din Cluj. Într-o primă variantă, el a constituit 
un subcapitol omonim al tezei mele de doctorat, Influenţe germane asupra cercetărilor 
româneşti de etnografie şi folclor din perioada interbelică (Cluj-Napoca 2010). 



 

 
STUDII ŞI COMUNICĂRI DE ETNOLOGIE, Tomul XXVI/2012, p. 176-183 

 
 
 
 
 
 

Atitudini, tendinţe la a XX-a ediţie a Târgului Naţional de Artă 
Populară, Meşteşuguri Artistice Tradiţionale şi Artizanat 
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Dr. în istorie, CS I, IEF „Constantin Brăiloiu”, Bucureşti, tel.: 0217717667 

 
 
Résumé: Attitudes, tendances à la XX-ème édition de la Foire Nationale d’Art 
Populaire, Métiers Artistiques Traditionnels et Artisanat  
L’ouvrage porte sur la place et le rôle des foires d’art populaire organisées par 
UCECOM dans le but de la présentation et la connaissance des métiers artistiques 
traditionnels: la poterie, la broderie, le tissage, la couture etc. A l’occasion de l’édition 
jubilaire (la XX-è), les spécialistes présents au symposium „Métiers traditionnels et 
provocations du monde moderne” ont analysé les aspects importants de ce domaine 
d’activité, la nécessité de revitaliser ce trésor dans le cadre de la coopération 
d’artisanat. Aux conditions de notre intégration en UE il est nécessaire de préserver la 
culture traditionnelle qui favorise la connaissance et la compréhension de la diversité et 
du caractère spécifique des cultures et aussi qui assure le respect pour les traditions de 
chaque peuple. 
Mots clé: la foire, l`art populaire, le tissage, la couture, la culture traditionnelle. 
 

În societatea modernă, caracterizată prin expansiunea tehnicii şi a 
sistemelor complexe informaţionale, valorile culturale şi artistice realizate de-a 
lungul unei experienţe milenare de spiritul creator al omului, prin activitatea sa 
manuală, sunt departe de a cădea în desuetudine şi capătă semnificaţie socială, 
economică, etică şi estetică activă. 

Arta populară şi meşteşugurile artistice tradiţionale nu mai constituie 
domenii de preocupare doar ale etnologilor, sociologilor sau istoricilor de artă, 
ele fiind o coordonată importantă a ambientului contemporan, un segment 
social care se manifestă în cadrul vieţii economice, cu importante semnificaţii 
cultural-artistice. 

Cu o personalitate distinctă dată deopotrivă de materialul din care este 
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Volkskundliche Spurensuche nach den Siebenbürger Sachsen, 
den „Flanderern am Alt“. Spuren aus den letzten 50 Jahren∗ 

 
Helga STEIN 

 
Dr., cercetător, Hildesheim (Germania), 

e-mail: DrHelgaStein@t-online.de 
 
 
Rezumat: „Omul îmbătrâneşte”, spun transilvănenii, când se apropie de vârsta 
senectuţii. Odată ce „omul îmbătrâneşte” se pune următoarea întrebare: Ce ai realizat? 
Ce se va întâmpla cu agoniseala ta? Această întrebare mi-a fost pusă de către colegul 
prof. Ion Cuceu, actualul director al Institutului de Folclor din Cluj-Napoca, acum doi 
ani. „Ce se va întâmpla cu materialul german (în limba germană), pe care tu şi Hanni 
Markel l-aţi cules?” Întrebarea trebuie luată în serios. Cine va mai fi după noi, cine ne 
va continua munca? Vor exista locuri de muncă? Aceste întrebări nu pot primi uşor 
răspunsuri. Dar dacă şi când va continua totul trebuie să intre în grija noastră. Prin 
schimbările majore pe care le-am întâmpinat, mă simt oarecum obligată să aduc în 
discuţie aceste aspecte… 
Cuvinte cheie: material, germană, muncă, schimbări, Transilvania. 

 
„Em kit än de Johr!“ sagen die Siebenbürger, wenn sie sich den reiferen 

Jahre nähern. Mit dem „Em kit än de Johr“ kommt auch die Frage: Was hast 
du geschafft? Was geschieht mit dem, was du angesammelt hast?  

Diese Frage stellte mir auch der Kollege Prof. Ion Cuceu, der aktuelle 
Leiter des Folklore-Institutes in Klausenburg, vor zwei Jahren. „Was geschieht 
mit dem deutschen Material , das ihr, du und Hanni Markel, gesammelt habt?“  

Die Frage ist sehr ernst zu nehmen. Wen gibt es noch nach uns, der die 
Arbeit fortführen kann und wird? Wird es Leute geben? Wird es Stellen geben? 
Die Frage ist schwer zu beantworten. Aber wenn und wann es weitergehen 
wird, dafür müssen wir einige Vorsorge treffen. Durch die vielen 
Umwälzungen, die uns eingeholt haben, fühle ich mich dazu irgendwie 
verpflichtet. 

 
Die Siebenbürger Sachsen ließen sich gerne, wegen ihrer Herkunft vom 

Niederrhein die „Flanderer am Alt“ nennen. Was aus ihnen geworden ist, soll 
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Habaner Hafnerordnungen prägen Habaner Fayencen 
 

Horst KLUSCH 
 

Profesor, ceramist, responsabilul secţiei germane din cadrul Asociaţiei 
Folcloriştilor şi Etnografilor Sibiu, e-mail: hklusch@yahoo.de 

 
 

Rezumat: Regulamentele olarilor habani şi apariţia faianţei habane. 
Drumul plin de suferinţe al habanilor prin centrul Europei (Tirol, Elveţia, Italia) în 
secolul al XVI-lea, continuă în veacurile următoare în Moravia, Slovacia, Transilvania 
(1621-1750), Rusia şi America. Fiind deseori prigoniţi din cauza religiei lor 
(anabaptişti), sunt nevoiţi să-şi părăsească aşezările. Datorită profesiei lor îşi găsesc noi 
regiuni şi ocrotitori, care tolerează modul lor de interpretare a Bibliei. În documentele 
oficiale sunt pomeniţi ca „Anabaptişti”, „Fraţii Moravi” şi „Habani”. Ultima denumire 
se trage de la denumirea satelor lor „Haushaben”, pe care slovacii au transformat-o în 
„Habansky”. Astăzi se mai foloseşte numele „Haban”, când se face referire la statutul 
lor de creatori talentaţi. Doctrina lor religioasă determină şi regulamentele de olari, 
cunoscute din anii 1584, 1588, 1504, 1612, 1617 şi 1641. În lucrarea de faţă se scoate 
la iveală evoluţia formelor de vase şi a decorului în raport cu evoluţia conceptelor lor 
religioase. 
Cuvinte cheie: olar, haban, anabaptist, regulament, ceramică. 
 

Der Leidensweg der Volksgruppe der Habaner begann im frühen 16. 
Jahrhundert in Mitteleuropa (Tirol, Schweiz, Italien) und führte über Mähren, 
die Slowakei, Siebenbürgen und Russland nach Amerika. Religiöse 
Verfolgungen (sie sind Wiedertäufer) bewirkten die jeweilige Vertreibung der 
Habaner, handwerkliches Können sicherte ihnen in neuen Siedlungsgebieten 
Duldung und Toleranzpatente.  

Die Täufer selbst wollten lediglich „Brüder“ oder „Taufgesinnte“ genannt 
werden, nahmen dann aber – was des Öfteren geschah – den ihnen von außen 
gegebenen Namen an. In Dokumenten wurden sie als Täufer, Wiedertäufer, 
Anabaptisten, Mährische Brüder und als Habaner erwähnt. Der Name Habaner 
entwickelte sich aus der Bezeichnung der täuferischen Wohngemeinschaft in 
der Slowakei „Haushaben“, die die Slowaken als „Habansky“ aussprachen. 
Heute wird dieser Name benutzt, um die kunsthandwerkliche Leistung der 
Volksgruppe anzusprechen. 




