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This article refers to an important project of putting forward the African ethnographic
collection that Franz Binder donated to the Transylvanian Society o/Natural Sciences in Sibiu in 1862.
Under the tifle "The Recovery a Fabulous Collection. The Romanian-Italian project of research and
turn to account of the 'Franz Binder' collection ", this paper makes an introduction concerning the
research developedfrom 2002 to 2004 on this beautiful gathering ofobjects, mast ofthem collected in
Bhar al-Ghazal, on the western side ofthe White Nife, where Franz Binder travelled in 1860-1861.
This research was thought to bea part ofa larger and comparative study, including similar collections
existing in Italy. Punctually, it is a bilateral project, developed under the scientific coordination ofthe
professor Enrico Castelli /rom the University ofPerugia which included a team ofcustodians from the
"Franz Binder" Museum in Sibiu and students/rom Italy.
The present article is an overview ofthe mast important steps ofthe birth and the development of
the project that took place in Sibiu. Already published in the local newspaper Tribuna Sibiului, in
august 2004, the text includes few footnotes that bring a minimum necessary updates concerning its
results. The targets of the research on the Franz Binder collection were included in the general aim of
the larger project: to analyze the collections of Central African origin existing in Romania and Italy
from a new, contemporary and comparative point of view, and to put them forward by an online
database, catalogues and exhibitions.
The paper alsa makes a short review of how the Franz Binder collection was put into account
before 2002, showing some representative examplesfrom the previous efforts ofstudying, documenting
and communicating it by exhibitions or publications. The main part of the article enhances the
significance of the bilateral Romanian-Italian project as an important moment in the history of the
appreciation ofthese objects.
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Colecţia

de etnografie africană donată în 1862 de Franz Binder este de o importanţă
covârşitoare în perspectiva patrimoniului etnografic african, provenind din sudul Sudanului, existent
azi în Europa. Propunerea avansată de C.N.M. ASTRA Sibiu, în cadrul campaniei lansate de Comisia
Europeană în anul 1999 sub genericul „Europa- Un patrimoniu comun", de alcătuire a unei baze de
date, care să cuprindă informaţii despre piesele de provenienţă extraeuropeană existente în muzeele din
Articolul care urmează este la a doua publicare. El a apărut pentru prima oară în ziarul Tribuna Sibiului din 1Oaugust2004,
la p. 22, şi a reprezentat, atunci, o aducere la cunoştinţa publicului sibian a unor informaţii esenţiale privind derularea
proiectului româno-italian de cercetare a colecţiei Franz Binder, în mai largul context de studiere a colecţiilor etnografice
africane, sud-sudaneze, datând din a doua jumătate a secolului al XIX-iea, aflate în muzee din Italia şi România. Reluarea
acestui material este completată, în note, cu scurte informaţii despre situaţia la zi a obiectivelor propuse la acea vreme.
[Nota: M. Bozan]
• Cercetător ştiinţific, şef secţie, coordonator al activităţii Muzeului de Etnografie Universală „Franz Binder", unitate a
Complexului Naţional Muzea!ASTRA, Sibiu; e-mail: maria.bozan@muzeulastra.ro
" Ia acea vreme muzeograf la Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder"; actualmente muzeograf, şef serviciu
Marketing, Relaţii Publice, Educaţie Muzeală la Muzeul de Mineralogie Baia Mare; e-mail: muzmin@muzeuminbm.ro
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Europa, îşi găseşte o primă concretizare în demararea unui proiect bilateral, româno-italian, de
cercetare şi valorificare, în contextul colecţiilor de gen din Europa, a pieselor donate de Franz Binder la
Sibiu şi Sebeş. Proiectul îşi are sorgintea în contactele realizate cu ocazia simpozionului „Cunoaşterea
de sine şi integrarea în cultura universală" organizat de Muzeul de Etnografie Universală „Franz
Binder" la Sibiu, în anul 1996. Cu acea ocazie, valoarea patrimonială a pieselor donate de Franz Binder,
valorificarea lor muzeistică şi figura a călătorului transilvănean au fost puse în evidenţă încă o dată.
Importanţa obiectelor în discuţie - alcătuind, de altminteri, colecţia fondatoare a patrimoniului
etnografic extraeuropean existent la Sibiu -prin vechime, componenţă şi număr de piese deţinute, prin
cercetările efectuate asupra lor de la donaţie până în prezent, precum şi prin manifestările expoziţionale
care le-au inclus - sunt indubitabile. Colecţia, documentată extrem de amănunţit de Binder însuşi,
completată de un jurnal al călătoriilor sale dincolo de graniţele Europei, este cunoscută şi a fost studiată
de multă vreme, ea constituind nucleul camerei etnografice din Muzeul Societăţii Ardelene pentru
Ştiinţele Naturii din Sibiu. Acest „dar vrednic de un prinţ" - cum a fost definită colecţia de exploratorul
Africii Heinrich Barth - a atras atenţia şi, drept urmare, a fost cercetată de-a lungul anilor de specialişti,
unii dintre ei africanişti renumiţi, cum este Walter Hirschberg de la Muzeul de Etnografie din Viena.
Acesta din urmă o şi consideră, de altfel, „cea mai veche colecţie închisă din regiunea
superioară a Nilului pe care o cunoaştem". Cât despre viaţa şi călătoriile lui Franz Binder, ele au
constituit o sursă de inspiraţie pentru documentarişti sau scriitori, care i-au prezentat şi comentat
jurnalul.
Odată cu iniţiativa directorului Complexului Naţional Muzeal ASTRA, Sibiu, dr. Corneliu
Bucur, de înfiinţare a Muzeului de Etnografie Universală, care poartă numele lui Franz Binder, donaţia
şi-a găsit noi şi importante valorificări. Expoziţii dedicate lui Binder, participări ale pieselor colecţiei la
expoziţii temporare, la sediul muzeului, în ţară şi în străinătate (30 dintre piesele cele mai
reprezentative au fost expuse în Austria, în cadrul unei mari expoziţii intitulate „Arabia şi Africa neagră
pe Nil. Sudanul", la care a participat din partea muzeului muzeografaAugusta Dumitriu), cataloage şi
pliante de prezentare, origine pentru lansarea unui simpozion internaţional de etnologie, sunt numai
câteva dintre formulele abordate pentru a face cunoscută această superbă colecţie, unică în România,
constituită aproape integral din piese de tezaur.
Reprezentând o colaborare bilaterală, româno-italiană, programul de cercetare şi valorificare,
într-o nouă perspectivă, a colecţiei în discuţie a fost demarat cu doi ani în urmă, reluând o iniţiativă
datând din 1997 şi rămasă în stadiul de proiect. Proiectul actual prevede o comparare cu colecţiile de
provenienţă sud-sudaneză, aflate în muzeele italiene. Situarea colecţiei Franz Binder într-o perspectivă
europeană - vizând realizarea unui catalog on-line de prezentare a colecţiilor etnografice cu obiecte
provenind de la culturile din zona Nilului superior existente în România şi Italia, tipărirea unui catalog,
în variantă multilingvă, a colecţiei Franz Binder, realizarea unei expoziţii itinerante, la nivel european,
care să prezinte piese din colecţiile de profil din România şi Italia- reprezintă obiectivul dorit, şi în curs
de realizare, de punere a colecţiei etnografice sibiene într-un context valoric binemeritat. De altminteri,
pornind de la baza de date întocmită de Muzeul „Franz Binder", la sfârşitul anului 2002, precum şi a
arhivei multimedia organizate, foarte curând va fi lansat un site Internet care va cuprinde o repertoriere
a colecţiei donate de Franz Binder şi care va fi dedicat împlinirii a 180 ani de la naşterea
colecţionarului •
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Acest obiectiv s-a concretizat prin publicarea CataloguJui selectiv online al colecţiei de etnografie africană Franz Binder,
care poate fi consultat la adresa http://www.binder.muzeulastra.ro/catalogselectivbinder/index.htrnl. Acesta cuprinde aşa cum se indică şi în introducerea lucrării - o selecţie din informaţiile legate de colecţia Franz Binder cunoscute până în
anul 2002, înainte de începerea proiectului bilateral româno-italian. El are la bază fişele întocmite de Maria Bozan şi
Ciprian Crişan, acestea ilustrând nivelul cunoştinţelor autorilor lor în perioada respectivă. Tot în capitolul introductiv,
autorii catalogului citat (Maria Bozan şi Petru Ciprian Crişan) îi trec în revistă şi le mulţumesc celor care, de-a lungul anilor
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Derularea proiectului bilateral implică part1c1parea unor colaboratori permanenţi sau
temporari. Este vorba, în primul rând, de profesorul Enrico Castelli, de la Universitatea din Perugia,
Secţia de Antropologie, Departamentul Om şi Teritoriu, personalitate de marcă, africanist eminent,
director al Muzeului „Tamburo Parlante" din Montone, Perugia, căruia i s-au alăturat, din partea
italiană, Georgeta Stoica, licenţiată în filologie la Universitatea din Bucureşti, înscrisă la Laurea
Specialistica în ştiinţe antropologice la Universitatea din Perugia, precum şi alţi colaboratori. Din
partea română, colaborarea pe linie de cercetare în cadrul proiectului i-a implicat în primul rând pe
Maria Bozan, şef de secţie la Muzeul „Franz Binder", şi pe Petru Ciprian Crişan, muzeograf, dar şi pe
alţi specialişti din cadrul secţiei.
Proiectul a parcurs mai multe etape. S-a procedat la reluarea cercetării colecţiei - în primul rând
prin valorificarea informaţiilor existente, constând pe de o parte în informaţiile bibliografice şi de
arhivă - verificate şi sistematizate de specialiştii muzeului sibian, pe de altă parte în lucrările de
fotografiere, fişare, catalogare şi alte forme de cercetare efectuate până la data respectivă de colectivul
de specialitate al secţiei de etnografie universală. A urmat o fructuoasă colaborare bilaterală, cu o
întâlnire în muzeu de câteva zile, în urma căreia au fost vizionate obiectele şi stabilite coordonatele
întocmirii unei baze de date comune. Pornind de aici a avut loc derularea ulterioară a proiectului.
Perspectivele de cercetare şi valorificare ale celor două părţi implicate sunt complementare, urmărind o
dublă valorificare a colecţiilor în discuţie în România şi, respectiv, în Italia, dar şi în plan comun, în cele
două ţări şi, apoi, la nivel european. Stadiul actual priveşte în primul rând situarea colecţiei Franz
Binder prin comparare cu colecţiile de gen din muzeele italiene, respectiv cu colecţiile Miani din
Veneţia şi Antinori şi Piaggia din Perugia. Întâlnirile bilaterale, concretizate într-o conlucrare deosebit
de reuşită, au rezultat în parcurgerea unor etape fundamentale pentru îndeplinirea obiectivelor propuse,
faza de cercetare şi catalogare apropiindu-se de sfărşit. Desfăşurarea proiectului prezintă o dublă
valoare, informativă şi formativă, pentru colaboratori participarea constituind o formă de îmbogăţire a
specializării sau chiar o formulă de completare a unei formări profesionale.
Pe linia evaluării periodice a stadiului de avansare a proiectului se situează şi ultima întâlnire cu
partea italiană, la care a participat domnişoara Georgeta Stoica. În calitate de parteneri români, am avut
plăcerea de a-i solicita un interviu privitor la colaborarea noastră. Acesta pune în lumină câteva aspecte
din dezvoltarea în timp a programului.
Referirile Georgetei Stoica, în calitatea ei de - aşa cum se autoprezintă - „actualmente
colaboratoare la proiectul internaţional de cercetare, catalogare şi descriere a obiectelor colecţiei
etnografice Franz Binder", au început cu câteva consideraţii privitoare la etapa de lucru care a implicat
piesele sibiene. „Un aport deosebit în cercetarea colecţiei este adus de domnul profesor Enrico Castelli
[ ... ], africanist de renume şi bun cunoscător al culturii şi tradiţiilor africane. Rezultatele cercetării în
echipă - ne spune Georgeta Stoica -sunt deosebit de fructuoase şi mărturisim că am beneficiat de o
susţinere deosebită din partea departamentului de etnografie universală (Muzeul „Franz Binder")".
(Mulţumirile Georgetei se îndreaptă spre colaboratorii români nominalizaţi în prima parte a articolului,
precum şi înspre Gabriela Mihălţian şi Augusta Dumitriu - muzeografi, Daniela Pau - conservator, fără
a uita întregul personal implicat în tot ceea ce însemnează o muncă de echipă pentru cercetarea
muzeografică a unei colecţii).
-

cercetători,

muzeografi, istorici, biografi - şi-au adus contribuţia la studierea şi valorificarea colecţiei Franz Binder. O
este adusă prof. Enrico Castelli pentru că în anul 1996, cu ocazia simpozionului „Cunoaşterea de sine
şi integrarea în cultura universală" organizat în acel an (simpozion amintit la începutul prezentului articol), a dăruit
Muzeului „Franz Binder" catalogul colecţiilor etnografice de provenienţă sud-sudaneză aduse în Italia de Orazio Antinori
şi tipărit sub îngrijirea sa (Orazio Antinori in Africa Centrale, Perugia, 1984). Acest material a constituit pentru autorii
Catalogului selectiv Franz Binder, un instrument de mare valoare în sporirea informaţiei lor comparative cu privire la
colecţiile de profil aflate în Europa. [Nota: M. Bozan]
mulţumire specială
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Abordând şi aspectul cercetării colecţiilor italiene de profil, Georgeta Stoica a insistat asupra
faptului că: „Intenţia noastră constă în întocmirea catalogului colecţiei Binder şi realizarea unei
expoziţii itinerante care să cuprindă obiecte din colecţiile mai sus amintite. Colaborarea între Muzeul
„Franz Binder" şi Muzeul „Tamburo Parlante" se apropie, sperăm, cu paşi repezi spre realizarea
obiectivelor sale, şi recunosc că acest lucru nu ar fi fost posibil fără sprijinul acordat de Directorul
C.N.M. ASTRA Sibiu, domnul Corneliu Bucur, de domnul profesor Nicolae Constantinescu de la
Universitatea din Bucureşti şi de doamna profesoară Cristina Papa, directoarea Departamentului Om şi
Teritoriu de la Universitatea din Perugia şi a Misiunii Etnografice Italiene în România."
Aflându-se la Sibiu, desigur că atenţia colaboratoarei noastre a revenit din nou asupra etapei de
studiere a colecţiei Franz Binder. „Directorul şi personalul muzeului au făcut tot posibilul pentru a
facilita munca noastră. Întreaga muncă în echipă a adus o contribuţie esenţială în ceea ce priveşte
identificarea obiectelor colecţiei. Ne aflăm la doi ani de la demararea proiectului de cercetare recapitulează Georgeta. În momentul de faţă echipa are o imagine clară asupra colecţiei Binder. Pasul
următor constă în punerea la punct a bazei de date, pentru a putea însera în mod corect colecţia şi
colecţionarul în perioada ce o caracterizează, respectiv a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Din
studiul aprofundat al obiectelor se poate trasa personalitatea colecţionarului Binder, atmosfera
sudaneză unde s-a desfăşurat călătoria, atmosfera europeană de referinţă pentru colecţiile de la Sibiu şi
Sebeş, perioada în care s-au format colecţiile de obiecte exotice în Europa în cea de-a doua jumătate a
secolului al XIX-lea, valoarea actuală a colecţiei Binder într-un parcurs cultural (etnografia încă nu se
născuse ca disciplină, iar jurnalele aduc informaţii despre obiecte, despre cei care le foloseau, despre
modul de circulaţie şi de schimb), aspectul multidisciplinar al colecţiei, compararea colecţiilor din
Europa (Antinori, Piaggia, Delaporte, Miani, Petherick), văzute ca părţi ale unui întreg, evidenţiază
legătura dintre Occident şi Africa."
În încheiere, întrucât cercetările realizate pe colecţiile italiene prezintă un interes deosebit în
derularea proiectului, am rugat-o pe Georgeta Stoica să ne spună câteva amănunte despre obiectele
provenind din Africa Centrală aflate la Veneţia. Iată ce ne-a relatat: „În septembrie 2003, la Muzeul de
Ştiinţele Naturii din Veneţia, o echipă compusă din profesorul Enrico Castelli, Alemitu Abebe, Marco
Santopaolo şi Georgeta Stoica, am efectuat in situ studierea
colecţiei Miani, colecţie deosebit de importantă din punct de
vedere etnografic. Au fost fotografiate, măsurate, descrise
839 de obiecte provenind din partea de sud a Sudanului şi
aduse în Europa în aceeaşi perioadă, 1860. Cercetarea
colecţiei Miani poate fi pusă în legătură cu cercetarea
colecţiei Binder, propunând astfel o comparaţie între cele
două colecţii, între cei doi colecţionari , în vederea unei mai
bune valorificări a obiectelor. Dorinţa echipei este de a realiza
un site on-line al colecţiilor despre care am vorbit (de la
Veneţia, Perugia şi Sibiu), precum şi a unei expoziţii reunind
3
piese din aceste colecţii, însoţită bineînţeles de un catalog" •
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În prezent, ca rezultat al cercetării în cadrul proiectului româno-italian coordonat de prof. Castelli, la Muzeul de Etnografie
Universală „Franz Binder" există un exemplar al Bazei de date comune privitoare la colecţia Franz Binder (în limba
italiană), constituind o contribuţie de mare semnificaţie în completarea informaţiilor avute până acum despre colecţia în
discuţie. Chiar dacă proiectul s-a derulat cu paşi mici , realizările de până acum şi buna colaborare de-a lungul anilor, ne fac
s ă credem că, în timp, acele obiective care au fost realizate doar parţial , vor putea fi duse la îndeplinire. [Nota: M. Bozan]
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