La acestea trebuie să ad ă ugăm şi
numeroasele cărţi - chiar şi manuale
şco l are - din care au fost extrase
date etnografice ş i fo lclo risti ce. D e
m are eficie nţă însă ar fi ş i preze nţa
unei liste a aces tor cărţi, pentru a avea
la în d emină un tablou complet al
întregului m aterial utilizat de colectivele de bibliografi .
Luate în to talitatea lor, referi nţe le
bibliografi ce cuprind un numă r de
aproxi m ativ 11 OOO de titluri ş i trebuie remarcat că acest imens mate.rial
c compartimentat după o clasifica re
judicioasă, ceea cc înlesneşte posibilitatea de a fi consultate aspectele
bibliog rafi ce, necesare cercetăto rului .
Spre a exemplifica, ne mărginim
să enumeră m cele şapte capitole m ari
ale cărţii , fă ră a adă u ga şi subîmpă r
ţirile acestora: I. Generalităţi; li.
E tnografie; li I. Demografie ş i antropologie; IV. Artă plastică populară;
V. Folclor; VI. Acţ iuni d e valorificare
a etnografiei artei ş i fo lclo rului ; VII.
Folclor străin. Pentru a faci lita inform area as upra multiplelo r aspec te d e
etnografie ş i folclor sînt anexaţ i trei
indici: I. Indice de nume de persoane;
li. Indice de numiri geografice,
istorice ş i etnice; III. Indice tematic.
Con siderăm că era n ecesa r ca lista
publi caţiilo r pcric dice d espuiate să
fie com plet ată cu cifrele titlurilo r

existente în fieca re publi caţie. În
felul acesta n-ar mai fi nevoie ca
pentru a cun oaş te exhausti v materialul
eLnog:rafic şi folcloric dintr-o anumit A
publicaţie, ce rcetă to rul să parcurgă fiecare pag ină a Bibliog rafiei ... , ca să
depisteze periodicul respectiv.
Subliniem fap tul că de un rea l
ajutor p entru ce i inter esa ţi sînt ş i
succintele comentarii care î nso ţe sc
titlurile, avînd menirea de a preciza
impo rtanţa valorică, autenticitatea sau
caracterul dubios al textului.

Cu mici ex cep ţii , inerente probabil
unei r eali ză ri atît de complexe, lucrarea r eu şeş te să releve exh austiv
elem entele etnografice ş i folclorice din
perioada 1800 - 1891. Amintim un a
din e x ce p ţii , fă ră a dori ca prin aceasta
să infirm ă m afir m aţ i a lui A. Fochi, exprimată în prefaţă, şi anume că în carte
sint cup rinse • absolut toate lucrdrile
(defapt cite au fos e accesibile colectivului de bibliografi )". Cu toate acestea
nu au fo t semnalate, bunăoa ră, e.r uditele articole ale lui S. M angiuca
despre • rusalii • ş i • căluşeri •, aparţinind seri alului • Studii limbisti ce (o
s ut ă
de etimologii revendicate) •
a părut in • Lumin ă to rul • din 3/15,
7 /19, 10/22 se pt . 18 33, numere exi stente ş i în co l ecţ i a Biblioteci i Academie i R . S. Rom ânia.

PRIN MUZEELE GERMANIEI
FEDERALE
Peste 50 de castre romane au
con s tituit l n secolul I e. n . graniţa
Rinului.
Romanitatea
aceasta
puternic împlîntată la limita
vestică a Germanici este evident ă
pînă
azi. Bog ăţ ia materialelor
romane ş i calitatea lor artistică
s up erioară faţ ă de cea a romanitliţii dunărene se explică desigur
prin vecin ă tatea Galiei de mult
romanizat ă ş i a Italiei, de unde
veneau direct me şter ii .
Străbătînd muzeele i storice a le
Germaniei, po\i desprinde clar
evol u ţia şi influenţa civilizatoare
a Romei de l a vest la est . De-a
lung ul Rinului, la KOln, Bono,
Essen etc. muzeele au pă s trat
stele funerare, podoabe etc. de
calitate artistică deosebită. Muzeul romano-germanic din KOln
posed ă o colecţie de sticlă roman ă
uimitoare prin fineţea şi frumuseţea ei. La Hanovra , în Muzeul
istoric, prezentarea unui număr
important de obiecte de argint,
ca şi la Hi.lde s heim, vestit centru
medieval, tezaur ele de argintărie
romană,
renumite în întreaga
lume , da u imaginea unei arte
rafinate create într-o societate
care, în afară de autorita t ea
militară, a adus pe pămînturile
împăd urite ale Germaniei civilizaţia
med_iteraneană. Chiar ş i în
Muzeul Naţional Germanic, din
Niirn berg, de s igur
cea
mai
impunătoare
şi
mai recent ă
realizare în domeniul con stru cţiilor muzeale din toată Germania
Federal ă, într-o vast ă sa l ă introductivă apar pies e romane ală
turi de preţioase lucr ă ri paleocreştine, copte şi bizantine. Sînt
prezentate cu înţelegere ş i mă s u„

Liibeck. Una din

porţile

principale ale oraşului ( Holsentor ) , în pre=ew mu=eul
de i!lorie locald .

În în cheiere ne ex prim ă m n ădejd ea
nu peste mult ă vreme ne va bucura
apar i ţi a
celorlalte volume ale
Bibliografiei. . „ lucrare ce constituie
un principal instrument de lucru
în cercetar ea culturii populare, fiind
t o t od a tă ş i o d ovad ă concludentă a
în altului nivel de dezvoltare a etnografici ş i folcloristicii n oastre din
ultimii ani.
că

şi

AUREL

ră izvoarele m ai îndepo: rtate ale
c ulturii medie vale germane, creînd un fond aperceptiv de ordin
general. Apar aici principalele
lum_i de veche civilizaţie cu care
Germania a avut contacte directe
sau ocolite, la începutul procesului de fă urire a propriei ei culturi
medie vale.
Lumea roman ă a găsit pe P-' m întu_rile dintre Rin şi Elba, ca
şi în Europa de est, o c ultur ă a
lemnulu_i. În lar gi.le cuprinsuri
păduroase a le Germaniei de scris e de Taci tu s , Io :. uinţel e, uneltele
ş i obiectele de uz casnic erau toate
din lemn. Bl ă nurile şi ţe să turile
sim ple de lină constituiau î mbr ă
cămintea
acestei popul aţ ii cu
viaţ ă a spr ă, impusă de climatul
nordic. Muzeul regior.a l (Landesmuseum) din Hanovra ofer ă un
mater ial unic pentru cunoaşterea
vechii culturi germanice , anterioare pă trunderii romanilor.
Obiectele de lemn ca şi acelea de
îmbr ăcă minte, foarte bine p ăs 
trate , echivalează cu de scoperirile
vikinge din Ţă rile Scandinave sau
cu acelea din Altai, expuse în
Muzeul Ermitaj de la Leningrad.
Ca şi în E u ropa estică, lemnul
a avut un rol important pîn ă
tî.r ziu ,
în secolele XV - XVI.
Primele fortificaţii, bi sericile şi
locuinţele din oraşe şi sate, a u
fost d e lemn. M u zeele oraşelor
Liibec k , Hamburg, Hanovra etc .
oglindesc această evoluţie a culturii mate.r iale ge rmane în ev\J-1
mediu timpuriu (secolul IX - XI)·
Piatra apare în aceste zone moi
tîrziu, iar în locuinţele ţărăneşti
care alcătuiesc o si ngur ă clădire
de mari proporţii, sub acel aşi
acoperiş fiind c uprinse casa şi
grajdul, lemnul era încă folosit
în secolul trecut. Cea mai s uge s tivă imagine a locuinţeor ţără
ne şti
în vechiul sat germart,
azi total modernizat, îl oferă
Muzeul de istorie din Hanovra,,

TURCUŞ
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Niirnberg : Mu::eul Narional German: Sala de la intrare, cu expunerea
izvoarelor culwrii germane .
cu o prezentare foarte nou A a
tuturor tipurilor de casc ş i gospo„
dării din Saxonia de Jos.
Pentru a înţelege însă, în ans amblu, varietatea costumului
popular din întreaga Germanic,
trebuie să vizitezi imensa sală de
la primul etaj, consacrată exclu„
siv acestei probleme, din Muzeul
german de la Niirnberg.
Colecţiile medievale slnt prezentate în două feluri. În unele
cazuri ele constituie muzee complexe de sine stătătoare, în care
operele de artă s înt îmbinate cu
obiectele care întregesc atmosfera medievală (interioare cu
obiecte de uz casnic, unelte etc.),
reuşind să sugereze vizitatorului
imaginea unitar ă a vieţii din
această epoc ă. Aşa e s te conceput
Muzeul de artă şi cultură medieval ă,
instalat
în mănă s tirea

Sf. Ana, din Liibeck, înă lţat ă
în preajma Reformei , la anul
1500. În galeriile boltite
în
s tilul gotic tipic a c estei z one , în
imen sa sal ă a refectoriului şi
chiliile călugărilor, sînt expuse
zeci de altare din tot nordul Ger ...
maniei, care au put ut fi s alvate
î n timpul Reformei. Printre e le s e
află şi un s plendid exemplar pi ctat
de Han s Memlin g, datat în anul
1491.
Alteori, alta rele atît d e numeroase în Germania ocupă locul
de frunte î n galeriile de pictur ă
univer sal ă, la Milnc hen , în Vechea Pinacotecă sau la KOln
în Wallraf-Ric hartz Mu seum. în
acelaşi timp î n să, s-a s trîns o
mare cantitate de altare, sculpturi, pictu_ri
de Weit Stoss,
Holbein, Durer, ş. a. în Muzeul
Naţ ional German din Niirnberg.

Vedere din exterior a muzeului din

mănăstirea

Sală

di11

Mu::wl

Sf.

Ana.

Î n Gern1ania, m ai mult decît
în alte ţări ale O ccidentului,
întîl nim vechi monumente - m l n i\stiri , p a late , bur g uri, transformate în mu zee. Unele au dobîndit ac ea stă funcţiune chiar
în secolul trec ut s au mai de
mult. Altele au ci\ pătat aceasti\
m isiune dup!I ultimul război.
S-au realizat, pretutindeni unde
sînt astfel de muzee, două luc ruri
e s enţiale
şi
noi, care au pus
probleme de ar hite ct ur ă mu zea l ă
deo se bit de importante, cu rezultate excelente. Ruinele unor mo„
numente impresionante, ca vec hea cetate din secolele X - XI
de la Hanovra, casa patrici a n ă
Overs tolzen din K Oln , din secolele XIII - XIV, ansam blul m ă
nă s tire sc
din Niirnberg ş . a .
a u fost salvate fără a fi reconsti-

Sf. A na.
A1uzeul Naţional Germa11: aspeCI
dimr-o sald de sculpturi $Î altare
go tice expuse in biserica iutegratd
muzeului.
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tuite, ci doar integrate în c upr in„
s ul unui muzeu modern , care s e
de s făşoar ă pe dou ă sau trei nivele
într„un imens cub de s ticlă s prijinit pe piloni de beton. Formula
co nstru cţiei
moderne - piloni
de beton, schelete metalice ş i
pereţi de s ticl ă, în unele cazuri
c hiar acoperi ş de s ticl ă - se
explic ă din plin în constru cţia
muzeelor din ultimii ani, în care
se urm ă reşte să s e s alveze şi
valo rifi ce ruinele monumentelor .
A s tfel , vestigiile unor construcţii
medievale sînt înglobate ele
îns ele i.n ansamblul muzeului,
devenind piese arhitectonice, fun c ţionale . Aşn e s te conceput Muzeul de i s torie din Ha_n ovra , n
cărui
construcţie
s-a terminat
a bia în 1966, care s-a înălţat
înglobînd ruinele vechiului zid
de apărare ale unei cetăţui , împreună cu o spaţioasă locuinţ ă
orăşenea s că învecinată , din s ecolul al XVU-lea. Expunerea
este concep ută urm ă rind pe trei
nivele istoricul dezvoltării oraş ului, diferite aspecte ale vieţii
legate de fo s tul regat al Hanovrei ,
meşte ş ugurile şi cultura popular ă
din s atele Saxoniei de )o s, înainte
de etapa industrializării.
Formula cea mai îndrăzneaţ ă
prin proporţiile colosale ca ş i
prin rezultatele deosebit de im·
presionante o oferă Muzeul Naţional German din Niirnberg. O
biserică
de mari dimensiuni,
rulnată
în partea superioar ă,
împreu_n ă c u întregul ansamblu
m ă n ăstiresc, - curtea interioar ă,
c hiliile
şi
cl ă direa
muzeului
de
stil
neocla s ic,
adăogată
construcţiei
gotice în veacul
trecut, totul
e s te
cuprin s în
noul veşmînt de sticlă, în ă lţat
pe trei nivele. Muzeul acesta
oferă la tot pa s ul s urprize, rezultate din trecerile de la o clădire la
alta, modernul s e îmbin ă într·o
armonie perfectă c u elementele
vechi. Nu mai este vorba de
formula obişnuită a expunerii
obiectelor medievale în cadrul
lor
adecvat,
î ntr·o
cl ă dire
romanici\ sau gotică, aşa cum
e s te expunerea tezaurului din
reşedinţa
primilor principi din
Braunschweig s au aceea a alta„
retor în Muzeul Sf. Ana de la
liibeck, ci de un muzeu modern,
î.n care cl ă d_irile gotice au dobîndit rolul şi semn_ificaţia unor
piese muzeale, rupînd rigiditatea
şi monotonia pe care ar avea-o
altfel această uria şă clădire de
sticlă.
La Bono, de exemplu,
muzeul regional recent inaugurat,
de proporţii mai redu se, este o
construcţie din metal şi s ticlA. ,
destul de rece ş i a s pr ă.
Formula arhitectonică de restaurare, f ără adao s uri şi replici,
în care însuşi monumentul este
azi o piesă de muzeu, este de
asemenea mai pl ă cut ă ş i mai
evocatoare
decît numeroasele
bi serici care în multe oraşe apar
mutilate, jumătate vechi, jumă ...
tate moderne, sau decît nume.
roasele cOpii ale vechilor monu ...
mente cu care ne întîlnim de
multe ori, în oraşele din nordul
Germaniei .

Pe.n tru cine vrea s
înţ eleag ă
mai mult din atmosfera ora ş ului
vec hi german,
ora ş ul ca centru
de meşte şu gari, produc ă tori de
obiecte de metal , pielă rie, stofe
etc. , pentru lumea nordului şi
ră să ritului Europei - , vizi tarea
oraşelor hans e a tice Hamburg
ş i Lfibeck constituie o revelaţie . Hambur gul pă s treaz ă vechile
biserici de cărămidă, străzi şi
cl ă diri a le secolelor XIV - XVII ,
în care stilul gotic realizat în
cărămidă
a
căpătat
formele
s obre proprii nordului, pe care
le găsim de-a lun gul Balticei
pînă la Riga . Muzeele aces tui
oraş
sînt in s talate în clădiri
construite în secolul trecut. Mai
bogat şi mai impresionant decît
galeria de artă este Muzeul de
artă şi meşte ş u g uri , cu o bog ată
co lecţie de mobilier, argintărie
şi textile, în curs de modernizare,
s ub aspectul expunerii.
Oraşul Liibeck păstrează caracte.r ul arhitecturii medievale , în
vechiul centru cu monumentele,
pieţele , c l ădirile oficiale şi locuinţele construite în întregime în
cără mid ă . Al ă turi de Braunschweig, care păstreazA. nucleele
vechilor centre medievale, legate
între ele prin st răzi ş i clădiri
recente, Lilbeck-ul este un ade„
vărat oraş muzeu.
Re zervăm o prezentare specialA
monumentelor ş i muzeelor din
vestitul centru medieval de la
Bamberg, cunoscut în lumea
întreagă pentru preţioa se le ţesă
turi bizantine exi s tente în colec ·
ţiile sale.

CORINA

NICOLESCU

MUZEUL „LUIGI FERDINANDO
MARSIGLI"

DIN

BOLOGNA

Celebru în lumea în tr eagă p rin cca
mai veche Universitate din E u.r opa
( i nfiinţa t ă în 111 9), oraşu l Bologna
(Regio-Emili a), care se bu c ur ă de a
fi printre principale.le centre culturale
ale Italiei, cup rind e numeroase m onumente d e a rtă ş i muzee ca P alazzo
Re Enzo (secolul XIII), Palazzo d ei
No tai (secolul XIV - XV), Palazzo
d'Accursio (secolul XI II - XIV),
Palazzo Bentivoglio (secolul XVI),
Palazzo Baciocchi (secolul XVI ),
Catedrala di S. Pietro (secolul XII),
Basilica di S. Petronio (secolul X!VXVII ), tu rnurile Asinelli şi Garisenda (secolul XIV), Loggia di M ercanti (secolul XIV), Pinacoteca d e
Stat, Muzeul Comunal etc. U n loc
d e sea m ă intre ele îl oc upă Palatul
U n ivers ităţ ii , construit în 1540 d e
arhitectul Pellegrino Tibaldi pentru
cardinalul Pogg cu fresce de Tibaldi
ş i Nic-ilo dell' Abate, care în afară

de valoroasa bibli otecă (cuprinzînd
că rţi rare, incunabule, documente ş i
m anuscrise) adăposteşte şi un muzeu
unic în felul să u: Muzeul Luigi
Ferdinando M arsigli.
Savant, om politic, dipl r„at şi, o
vreme, militar de carieră 1 Luigi Fcrdinando Marsigli ( 1658 - 1730) este una
din personalită.ţile m arcante ale socie·
t ăţii italiene din a doua jumătate a secolului al XVII-iea şi în primele d ecenii ale secolului al XVIU- lea. Cu toate
că o bun ă parte din activitatea sa a
pus-o în sluj ba clnd a Austriei, cînd
a Imperiului otoman - uneori fo rţa t
de îm p re jură ri
marele om de ş tiin
ţă a l ăsa t în urma sa opere monumentale de interes european ca de exemplu :
Histoire Physique de la Mer ( V ene ţi a
17 11 ); Da11ubius Pan11011 ico - M ysict1s
(H aga 1726); L'i tai miliiaire de l 'Einpire ottoman (H aga, Amsterdam 1732).
O mare parte d in viaţa sa, L. l:'.
Marsigli şi- a petrecut-o în oraş ul
natal Bologna unde, spre sfi r ş iLul
vieţi i , s-a ocupat de înfiinţarea de
fundaţii culturale ş i înviorarea i nv ă·
plrnîntului universitar (de exem plu
Institutul de arte ş i şt iin ţe inaugurat
în 1714).
Muzeul L. F. Marsigli a fos t organizat ş i deschis în toamna anul ui
1930 cu prilejul co m e m oră rii , într-un
cadru fes tiv, a bicentenaru.lui morţii
marelui savant bologncz. L a primul
etaj al Bibliotecii U niversi t ăţ ii , cele
două să li
car e i-au fost rezerva te
cuprind valoroase materi ale privind
viaţa ş i activitatea acestuia.
În prima sa l ă, m ai mare, la intrare,
se a fl ă un monumental portr et ecvesLru al lui L . F. Marsigli, lucrat în
1775 de pictorul Antonio Zanchi ;
la baza portretului se a flă o pl acă cu o
in scripţi e com em o ra ti vă, avînd de o
parte ş i de aha d o uă m ari statui
(d e Petron io Tadolini) reprezentlnd
Geniul ş i Virtutea. În cinci vitrin e
este expus un numeros ş i variat
m ateri al. In manuscris: Autobiografia sa (de la naş tere pîn ă la anul 1711 );
jurnalul de că l ăto ri e de la Constan tinopol la V en eţia, redacta t în 1680.:
d teva volume cuprinzînd cores p o n ~
denţa sa cu per sona lit ăţi m ar cante ale
vr emii ( împă raţi ş i regi, miniştri,
diplomaţi şi generali etc.) şi rapoarte
rela tiv la misiunile sale politice şi militar e (în special cele privind predarea
l agărului
militar de la Hrissac),
m anuscrisele cunoscutelor sale luc ră ri : Da„ubius Pam1onico-Mysicus;
Diaria geographica in i1i11ere limitaneo
cum amiq uitatibus romanis circa Danubium; 1.Jisegni di amichiui varie
relative al/' opera sul D a11 ubios . Urmă
toarea vitr ină este d o min a tă de lucrări
(în manuscris şi ti păr ite ) privind regiunile riverane cursului mijlociu a l
Dunării din care menţi o nă m: Operis
Da11ubialis Prodromus, A vium Dam'bialium ca llectio nova; Miscel/anea
scientifica. CresCen::e e descrescenze de/
Danubio etc. A treia cuprinde lu c r ă ri
tot în m anuscris, de istorie naturală ,
de ana tomie, biologie, b o tanică , zoologie ş i mineralogic, de astronomie,
di n care me nţi on ă m: A quilae, pisciumque ana tomica quaedwn ; A natomia
aqua tilium; Memorie e figure per la
storia dâ co ralii ; Miscel/anea rerum
nawralium; Observariones ascronomicae in castris fac ta.e cum se/enographia limae. Interesante ni s-au părut
şi lu crările de geografie p ri vi nd malu-
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