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ETNOLOGIA SUB SEMNUL ASTREI

T

oamna pare a fi anotimpul abundenþei ºi în plan
spiritual, dacã ne raportãm la existenþa culturalã
a Astrei. În aceeaºi perioadã a anului în care lua
fiinþã, acum 149 de ani, Asociaþiunea Transilvanã pentru
literatura ºi cultura poporului român (ASTRA) ºi în acelaºi
fascinant loc, Sibiu, s-a desfãºurat o întâlnire ºtiinþificã
dedicatã disciplinelor etnologice. În 1861, formaþiunea
culturalã apãrea din iniþiativa a 176 de cãrturari transilvãneni, printre care se aflau Timotei Cipariu, George Bariþ,
Ioan Cavaler de Puºcariu, Iacob Bologa, Ilie Mãcelariu,
Axente Sever, dar ºi prelaþii Bisericilor Ortodoxã ºi Grecocatolicã, mitropolitul Alexandru ªterca-ªuluþiu ºi episcopul Andrei Baron de ªaguna. La ediþia a VI-a a Conferinþei
Naþionale organizate de Asociaþia de ªtiinþe Etnologice
din România, implicarea a fost comparabilã atât prin multitudinea comunicãrilor ºtiinþifice, cât ºi prin coordonarea
impecabilã a întâlnirii la care au trudit organizatorii.
Legãtura dintre cele douã momente în timp o face
Complexul Naþional Muzeal ASTRA Sibiu, care a fost
gazda primitoare a nu mai puþin de 101 de specialiºti.
Timp de patru zile de octombrie pastelat, cele 110 de
hectare ale Dumbravei Sibiului, în care se aflã o colecþie
unicã de gospodãrii, patrimoniu tehnic ºi obiecte arhaice,
au primit în vatra lor nume sonore ºi mai puþin auzite, toate
însufleþite de o preocupare comunã: identitatea culturalã
româneascã. Distinsul profesor Ion H. Ciubotaru, aflat la
prima sa participare în acest cadru instituþional, a adãugat,
prin evocarea sa radiantã, un nume din lumea fãrã dor la
atmosfera puternic încãrcatã de spiritualitate: cel al savantului Petru Caraman. Profesorul Ilie Moise ºi-a orientat, de
asemenea, demersul cãtre o conºtientizare asupra trecutului ºtiinþific, printr-o comunicare despre Ilarion Cociºiu.
Confruntarea dintre cele douã feþe ale lui Ianus, valorificarea cercetãrilor de succes ale predecesorilor ºi atracþia
cãtre înnoirile sclipitoare ale ºtiinþei etnologice, a provocat
o conºtientizare mai acutã în forul interior al fiecãrui specialist, iar opþiunea personalã a câºtigat hotãrâre. Dincolo
de perspectivele aparent divergente, dar complementare în
substanþã, inima pulsatilã a satului românesc transplantatã
în Dumbrava Sibiului ne-a alimentat, prin retine, adevãrata noastrã imagine ca popor.
Gospodãriile din Muzeul ASTRA, deschise
specialiºtilor cu generozitate ºi abnegaþie, par vii datoritã
modului în care acest aºezãmânt cultural este gândit.
Directorul de specialitate, Mirela Creþu, ne-a fost cel dintâi ghid prin lumea iniþiaticã din Dumbravã ºi modul în
care dumneaei resimþea fiecare gospodãrie, din interior, ca
un locuitor real în mediul sãu specific, s-a prelungit în naturaleþea altor angajaþi ai muzeului, fiecare dintre ei chelar
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dului, precum sãtenii autentici, creeazã vizitatorului un
neaºteptat sentiment de intruziune într-o lume privilegiatã
de energii sacre.
Reunirea unor specialiºti notorii, precum membrul
corespondent al Academiei Române Sabina Ispas, profesorii Nicolae Constantinescu ºi Silviu Angelescu, directorul Muzeului de Etnografie Braºov, Ligia Fulga, conferenþiarul Narcisa ªtiucã ºi etnologii Pamfil Bilþiu, Doina ºi
Rusalin Iºfãnoni, Camelia Burghele ºi mulþi alþii, sub
emblema astristã, totul patronat de arta tradiþionalã secularã, a luminat timp de patru zile multiplele faþete ale
domeniului etnologic, o ºtiinþã în egalã mãsurã fascinantã
ºi solicitantã. Coroborarea tuturor mijloacelor de
cunoaºtere, în registru etnografic înainte de toate, apoi folcloric ºi antropologic, cu instrumente etimologice, dialectologice ºi stilistice, pentru a face trecerea spre arheologia
mitologicã a manifestãrilor populare, reprezintã un proces
îndelungat, însã pe deplin motivat de sentimentul propriei
identitãþi.
Cuprins de aceastã cãutare de sine, specialistul nu mai
poate avea un frison nici în faþa temutei globalizãri ºi nici
în faþa civilizaþiilor urbane superioare nouã din punct de
vedere cronologic în Europa. În ciuda unor glasuri pierite
de spaima finalului neanunþat al obiceiurilor vechi, folclorul nu dispare, ci evolueazã, se retrage în enclave în
care factorul economic nu dãuneazã încã ºi va mai rãmâne
acolo multã vreme. Dificultatea reperãrii filonului arhaic
þine doar de comoditatea specialistului, dispus sau nu sã
devinã „terenist” ºi sã cutreiere locuri „în care nu s-a
întâmplat nimic” din ce poate degrada obiceiurile „apucate” din bãtrâni. Chiar ºi atunci când fenomenul acesta
are loc, memoria culturalã transferã în simple ziceri sau în
creaþiile literare vestigii ale riturilor de altãdatã.
Contextul socio-economic rãmâne însã unul dintre cele
mai angoasante la nivel imagologic, o stare în fapt uºor de
ameliorat, dacã mesajele celor ce ne-au premers ar fi asimilate ºi valorificate. Petru Caraman, promotor al integrãrii
europene avant la lettre, a sintetizat strategia româneascã
în mod edificator: „Numai aºa, fiecare pe poarta sa proprie
(…), pot ajunge diferitele colectivitãþi etnice la o emulaþie
idealã între ele, întrecându-se în a crea bunuri culturale
care sã îmbogãþeascã ºi sã consolideze civilizaþia universalã”1. Pânã atunci, muzeele etnografice rãmân un memento rãbdãtor.
1. Petru Caraman, De la instinctul de autoorientare la spiritul critic axat pe tradiþia autohtonã. Reflecþii asupra conceptului
despre specificul etnic în literaturã, ca emanaþie a sursei folclorice. Ediþie îngrijitã ºi prefaþã de Ovidiu Bîrlea, Bucureºti,
Editura Academiei Române, p. 41.
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