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Margarete JEKELIUS
MESAJUL FAMILIEI ERICH JEKELIUS
În numele întregii familii Jekelius doresc sã salut participanþii ºi organizatorii acestui Simpozion.
Pentru cã nimeni din membrii familiei noastre nu poate veni la Braºov, unii din motive de vârstã
ºi de sãnãtate, alþii din motive profesionale ºi obligaþii familiale, am acceptat cu plãcere, în calitate de
fiicã, de a trimite o evocare a vieþii private a tatãlui meu, aºa cum l-am cunoscut noi copiii, cãrora ce-i
drept, le-a vorbit doar puþin despre munca sa ºtiinþificã.
Anexez la acest text 3 fotografii ale tatãlui meu. Prima fotografie îl aratã în jurul vârstei de 40 de
ani, a doua la 51-52 de ani. Aceste fotografii au fost fãcute în perioada când lucra la Institutul Geologic
din Bucureºti. A treia
fotografie în care tatãl
nostru avea aproximativ
75 de ani, este fãcutã
într-o excursie cu copiii
ºi nepoþii veniþi din
Germania sã îl viziteze,
ºi aratã cât de relaxat ºi
mulþumit putea sã fie în
viaþa privatã cu familia.
Încep
evocarea
acestei personalitãþi cu
una din calitãþile sale
cele mai proeminente, legãtura cu pãmântul natal. Aceastã calitate s-a manifestat deja din tinereþe, în
momentul când a renunþat la studiul care îl interesa iniþial, arheologia, pentru cã a aflat cã, în perioada
respectivã în Transilvania lui natalã, nu existau perspective profesionale. Aºa s-a decis sã devinã
geolog, pentru cã a contat sã-ºi poatã exersa meseria în Transilvania. A devenit paleontolog. Dupã
Primul Rãzboi Mondial a ajuns la Institutul Geologic din Bucureºti.
Acolo lucra în timpul sãptãmânii, însã
sfârºitul de sãptãmânã îl petrecea la Braºov.
Rãmãsese încã în legãturã cu oraºul sãu natal ºi cu
„Burzenländer-Sächsisches Museum”, al cãrui
preºedinte de onoare a devenit mai târziu ºi în
cadrul cãruia a putut sã-ºi desfãºoare interesul
pentru arheologie. Muzeului îi dedica cea mai
mare parte a concediului lui. Aºa a rãmas în
contact cu personalitãþile Braºovului ºi natural, în
primul rând cu familia. A acceptat aceastã
diviziune spaþialã obositoare în mod intenþionat ºi
din cauza noastrã, a copiilor. Pentru acest
sacrificiu îi suntem foarte recunoscãtori, cãci aºa
Casa în care a locuit Erich Jekelius,
au
devenit Braºovul ºi munþii braºoveni patria
ªirul Livezii nr. 10.
noastrã, un fundament solid, respectiv un izvor de
Fotografie realizatã de Mihai Pârvulescu
forþã în viaþã, chiar ºi atunci când destinul ne-a
aruncat apoi în afara Braºovului, în depãrtare.
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Text autobiografic în facsimil al Dr. Erich Jekelius

Acum aº vrea sã vã povestesc cum se petrecea un sfârºit de sãptãmânã cu tatãl nostru acasã.
Venea sâmbãta dupã-masã târziu cu trenul de la Bucureºti. Seara se dedica familiei, dar mai întâi se
juca cu noi copiii. Duminica dimineaþa ºi-o petrecea la muzeu. Cât timp noi copiii eram mici, la
prânz, mama mergea cu noi sã-l luãm de acolo. La muzeu puteam sã admirãm exponatele din toate
secþiile. Dupã masa de prânz veneau totdeauna rudele la aºa zisul „Schwarzen”, adicã la cafea, când
urmau discuþii foarte interesante despre toate problemele posibile. Tatãl meu avea o inteligenþã vie ºi
înþelegea dintr-o privire legãturile logice. Fantasmele iraþionale putea sã le demoleze cu o singurã
observaþie ironicã. Faþã de teologie era foarte sceptic. Era raþionalist ºi om de ºtiinþã. Dar avea multã
înþelegere pentru oameni, cu problemele lor existenþiale. Avea simþul muzicii ºi era interesat de artele
plastice ºi literaturã. Restul dupã-amiezii îl petrecea cu familia ºi cu colecþia lui bogatã de timbre.
Cãtre searã îºi fãcea bagajul ºi pleca înapoi la Bucureºti.
Câteodatã reuºea sã-ºi aducã lucrãrile lui de geologie la Braºov ºi atunci rãmânea câteva sãptãmâni
acasã. Îmi amintesc cum fotografia în biroul lui melcii ºi scoicile, cu un aparat mare ºi negru. Plãcile
fotografice le putea developa singur ºi în acest scop baia noastrã se transforma într-un laborator
fotografic. Era în general un fotograf pasionat ºi se pricepea foarte bine din punct de vedere tehnic.
O parte din vacanþele ºcolare le petrecea cu noi în paradisul nostru de vacanþã, în Bucegi. De
acolo au rãmas fotografii frumoase de peisaje. A fost bineînþeles ºi un alpinist încercat ºi a ºi rãmas
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aºa pânã la o vârstã înaintatã. La 70 de ani fiind deja bolnav, a fãcut încã multe excursii pe munte în
cadrul activitãþii sale la Ministerul Energiei Electrice.
Mama noastrã a rãmas centrul sufletesc al vieþii lui ºi în timpurile grele de dupã rãzboi, când a
fost grav bolnavã, ani la rând. Atunci s-a dovedit a fi un tatã gospodar care ºi-a îngrijit exemplar
familia care s-a restrâns. Moartea mamei noastre a suportat-o foarte greu. Atunci a ieºit la pensie ºi
s-a retras la Braºov. Aici a început sã se ocupe de un vechi plan care privea genealogia, respectiv
realizarea arborilor genealogici ale vechilor familii braºovene. Cu toate cã era deja în vârstã a rãmas
neobosit în activitãþile sale.
Dacã mã uit retrospectiv la viaþa tatãlui meu ºi fac un rezumat, observ cã diferitele lui domenii de
activitate au ceva în comun: este mereu o cãutare a originii, a rãdãcinii lucrurilor,
– în paleontologie este cãutarea originii organismelor care au trãit odatã pe pãmânt de-a lungul timpului
– în arheologie este cãutarea începuturilor omenirii
– în genealogie este cãutarea provenienþei ºi istoriei familiilor oraºului sãu natal.
A fost – conºtient sau nu – mereu pe drumul originii, a rãdãcinilor existenþei. Pe acest drum se
poate merge numai prin atitudinea necondiþionatã de respectare a adevãrului ºi prin conºtiinciozitate.
Acestea au fost ºi calitãþile proeminente ale tatãlui meu. La astea se adaugã modestia lui personalã.
Ca om s-a prezentat întotdeauna în spatele lucrãrilor sale ºi nu a apreciat persoanele care se plasau în
prim plan.
ªi acum îmi permit sã închei expunerea mea cu o glumã: cât de mult s-ar bucura tatãl meu dacã ar
ºti, cã tânãra generaþie de cercetãtori reia domeniile lui de cercetare ºi lucreazã în continuare în
spiritul lui, ar fi fericit ca la simpozionul de azi organizat în onoarea lui sã participe nu prin prezenþa
pãmânteascã, ci de la distanþa cereascã.
Doresc tuturor participanþilor la acest simpozion o zi fructuoasã, care sã influenþeze activitãþile
lor în viitor ºi îmi iau rãmas bun în numele întregii familii Jekelius cu salutãri cordiale,
Margarete Jekelius
(Rottweil, septembrie 2009)
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