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Prefaţă

În urmă cu mai bine de 30 de ani, în timpul uceniciei pe șantierele arheologice ale profesorului Gheorghe Lazarovici, ne-am întâlnit pentru prima dată cu studiile interdisciplinare între
arheologie și etnografie, religie etc. La vremea respectivă am considerat aceste inițiative drept un
pionierat fără o finalitate în cercetarea fundamentală.
La cercetările organizate de profesorul Gheorghe Lazarovici am avut onoarea să-l cunosc pe
John Nandriș, care ne-a descchis drumul către această cercetare interdisciplinară. Remarc în
mod deosebit aportul de nepreţuit al prof. univ. dr. John Nandriş care pe lângă faptul că a făcut
posibilă implementarea unui proiect cu tematică etnoarheologică în România acelor ani a atras
atenţia întregii lumi ştiinţifice asupra zonei de sud-est a Europei, mai ales a zonei muntoase
înalte a munţilor din România, zone prea puţin explorate.
Muzeul pe care astăzi îl conduc are bucuria de a prezenta specialiștilor, și nu numai, o serie
de studii aprofundate ale acestui domeniu. Instituția noastră, pe lângă preocupările arheologice,
acordă o atenție deosebită cercetărilor etnografice din spațiul Banatului de Munte.
Sunt onorat de a fi editorul primului volum pe care autorii studiilor îl numesc „Țara
Gugulanilor”, expresie pe care eu nu aș folosi-o pentru a delimita o formațiune statală românescă veche. Termenul de „gugulan” a apărut în secolul XX, având un sens peiorativ la adresa
cultivatorilor de mere din Banatul de Munte, care făceau troc cu bănățenii din pustă. Locuitorii
acestei zone nu s-au numit pe ei înșiși niciodată „gugulani”.
Volumul de față reunește studii deosebit de importante din ultimii 30 de ani, care deschid o
nouă perspectivă asupra interdisciplinarității arheologice. Prezenta lucrare este o sinteză a unei
munci asidue din partea unor cercetători de renume, care valorifică bogatul patrimoniu arheologic şi etnografic al spaţiului românesc.
Pasiunea şi determinarea cu care lucrarea de faţă a fost redactată mă fac să fiu încrezător în
faptul că subiectul nu este pe deplin epuizat şi că pe viitor se vor aşterne pe hârtie şi cercetările
de etnoarheologie din Munţii de la sud de Ţarcu.
Aportul adus la cercetarea interdisciplinară din Munții României de către omul de știință
Gheorghe Lazarovici, care de-a lungul anilor a format o școală arheologică cu mari personalități
astăzi în lumea academică românească, rămâne edificator în peisajul lumii științifice românești.
dr. Adrian Ardeț

