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FOLCLOR-ETNOLOGIE-ANTROPOLOGIE 

 

 

 

 

Petru Caraman și Ion Taloș în corespondență 

Considerații pe marginea unor scrisori inedite 
 

Dr. Andreea BUZAȘ 
________________________________________________________________________ 

Cs III – Institutul de Cercetări Socio-Umane, 

Sibiu, e-mail: buzasandreea@yahoo.com 

 

 
Zusammenfassung: Petru Caraman und Ion Taloș im Briefwechsel. 

Betrachtungen zu einigen unveröffentlichten Briefen 

Der Beitrag geht von dem Briefverkehr zwischen Petru Caraman und Ion 

Taloș, zwei herausragenden Persönlichkeiten der rumänischen Ethnologie 

aus. Der Arbeit liegen eigentlich zwei Briefe zugrunde, die Petru 

Caraman 1969 bzw. 1973 an Ion Taloș gesandt hat und die bis unlängst 

als verloren galten. Sie wurden mir von Professor Ion Taloș zur 

Veröffentlichung anvertraut. Um dem Leser Einblick in den 

Gesamtzusammenhang der Beziehung zwischen den beiden Forschern zu 

bieten, habe ich am Ende auch die Briefe beigefügt, die im von Ion H. 

Ciubotaru und Remus Zăstroiu herausgegebenen Band Petru Caraman. 

Corespondență (I, II) erschienen sind. 
 

Schlagwörter: Caraman, Taloș, Briefwechsel, Ethnologie. 

 

Este binecunoscut și unanim apreciat efortul considerabil pe care 

profesorul Ion H. Ciubotaru l-a depus în ceea ce privește publicarea operei și 

corespondenței cărturarului ieșean Petru Caraman. Demersurile vizând 

recuperarea și conturarea profilului științific al lui Caraman
1
 au fost completate, 

                                                 
1
 Petru Caraman, Literatură populară, antologie, introducere, note, indici și glosar de 

Ion H. Ciubotaru, Iași, Caietele Arhivei de Folclor, III, 1982; Petru Caraman, 

Descolindatul în orientul și sud-estul Europei. Studiu de folclor comparat, ediție 

îngrijită și postfață de Ion H. Ciubotaru, Iași, Editura Universității „Al. I. Cuza”, 1997; 

Petru Caraman, Studii de etnografie și folclor, ediție îngrijită de Ovidiu Bîrlea și Ion H. 

Ciubotaru, postfață, note, indici și bibliografie de Ion H. Ciubotaru, Iași, Editura 

Junimea, 1997; Petru Caraman, Kochanowski – Dosoftei. Psaltirea în versuri. Influența 

lui Kochanowski asupra lui Dosoftei și considerații critico-axiologice, ediție îngrijită și 

tabel cronologic de Ion H. Ciubotaru, prefață de Al. Andriescu, Iași, Editura Trinitas, 

2005; Petru Caraman, Vechiul cântec popular ucrainean despre Ștefan Voievod și 

probleme lingvistico-etnografice aferente, ediție îngrijită și cuvânt înainte de Ion H. 
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De la maestru la ucenic: schimburi de scrisori între  

Ion Mușlea și Ion Taloș 
 

Dr. Cosmina TIMOCE-MOCANU 
______________________________________________________________________ 

Cs II – Institutul de Lingvistică și Istorie Literară 

„Sextil Pușcariu” Cluj-Napoca, e-mail: cosminatimoce@yahoo.com  

 

 
Zusammenfassung: Vom Lehrer für den Lehrling: Briefwechsel 

zwischen Ion Mușlea und Ion Taloș 

Die briefliche Korrespondenz zwischen Ion Mușlea und Ion Taloș 

beeindruckt nicht durch seinen Umfang. In den Dokumentenbeständen 

des Folklorearchivs der Rumänischen Akademie sowie in der privaten 

Briefsammlung von Ion Taloș wurden nämlich nur insgesamt acht Briefe 

aufbewahrt, die aus dem Zeitraum 1959-1964 stammen. Trotz der 

geringen Anzahl nehmen sie einen ganz besonderen Platz im Rahmen 

des gesamten Briefwechsels ein, weil sie einige Facetten der zwischen 

deren Verfassern bestehenden Mentor-Schüler-Beziehung ans Licht 

bringen. Aus einem anderen Standpunkt betrachtet, behandelt die 

Korrespondenz zwischen Mușlea und Taloș Themen wie: die 

institutionelle Dynamik der Einrichtung, an der die zwei Folkloristen 

tätig waren; den akademischen Weg der beiden; Persönlichkeiten, mit 

denen sie zusammen arbeiteten; wissenschaftliche Projekte, die sie 

gerade durchführten. 
 

Schlüsselwörter: briefliche Korrespondenz, Geschichte der rumänischen 

Folkloristik, Lucian Blaga, Ion Mușlea, Ion Taloș. 

 

La fel ca în cazul altor dialoguri încredințate tiparului din ansamblul 

epistolarului Ion Mușlea, nici acela cu Ion Taloș nu impresionează prin 

extensiunea sa. Se individualizează, însă, prin faptul că scoate la lumină câteva 

episoade din procesul construcției unui tip de relație unic în viața fiecăruia 

dintre corespondenți. Pe lângă cele opt scrisori pe care le restituim aici, trei 

texte semnate de aceiași folcloriști, încadrabile genului memorialistic, sunt de 

neocolit în încercarea de a defini natura și complexitatea acestei relații. 

Primul dintre ele, Din activitatea mea de folclorist, text elaborat de Ion 

Mușlea cu maximă luciditate autoanalitică în anul 1965, îl califică pe Ion Taloș 

drept „unul dintre cei mai tineri și dotați cercetători ai folclorului nostru” și îi 

schițează cu admirație nedisimulată parcursul intelectual de la angajarea sa, în 

mailto:cosminatimoce@yahoo.com
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Maria Bocșe – un soldat al identității românești 
 

Prof. univ. dr. Ilie MOISE 
_____________________________________________________________________ 

Cs I – Institutul de Cercetări Socio-Umane, 

Sibiu, e-mail: etnologieicsusibiu@yahoo.com 

 

 
Résumé: Maria Bocșe - un défenseur de l'identité roumaine 

L’étude est un hommage à Maria Bocșe à la célébration de huit 

décennies de sa naissance. Contributeur exceptionnel du périodique 

„Studii și comunicări de etnologie” depuis plus d'une décennie et demi, 

Maria Bocșe était en même temps un bon collègue et ami de tous les 

ethnologues de Sibiu, quelle que soit l'institution dans laquelle ils 

travaillaient: le Musée ASTRA, l'Université „Lucian Blaga” ou l'Institut 

de Recherche Socio-Humaine de l'Académie Roumaine. Elle a publié 

dans l'annuaire de Sibiu 7 études d'une profondeur idéologique et 

artistique particulière. Avec son style unique, traversé par une touche 

discrète de patriotisme, Maria Bocșe a servi, comme peu de gens ont 

réussi à le faire, la nation et le pays. Ses lettres que nous publierons ci-

dessous vont renforcer et confirmer nos déclarations. 
 

Mots-clés: ethnologie, identité ethnique, honnêteté, lettres. 

 

Se împlinesc în această vară nouă ani de la plecarea, în locuri mai bune, 

a Mariei Bocșe
1
 (1939-2010), reprezentant de marcă al etnologiei postbelice, 

                                                 
1
 Maria Bocșe (1939-2010) – fiica profesorilor Ana și Ioan Călugăru, strănepoată a 

cardinalului Iuliu Hossu. Absolventă a Liceului teoretic „Samuil Vulcan” din Beiuș și a 

Universității Babeș-Bolyai din Cluj – „Facultatea de filologie” (1956-1961). Doctor în 

istoria artei cu lucrarea „Arta populară din Valea Crișului Negru”, București, 1979. A 

colaborat la „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei” (Cluj-Napoca), „Revista 

de etnografie și folclor” (București), „Adevărul de Cluj”, „Apulum” (Alba Iulia), 

„Studii și comunicări de etnologie” (Sibiu) ș.a. Muzeograf (Beiuș, Timișoara, Oradea) 

și cercetător științific la „Centrul de Științe Sociale Cluj-Napoca” (1970-1975) și la 

„Muzeul Etnografic al Transilvaniei” (1975-2000). 

Cărți publicate: Țesături populare românești din Bihor, Muzeul Țării Crișurilor, 

Oradea, 1970; Cojoace săsești în Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca, 

ediție bilingvă româno-germană, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca, 

1998; Țara Bihariei. Structuri tradiționale ale culturii populare. (Monografie), Editura 

Treira, Oradea, 1999; Arta populară tradițională din Țara Bihariei (Monografie), 
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Feciorii satului de pe Valea Superioară a Barcăului 

Pregătirile cetașilor pentru Crăciun
*
 

 

Dr. Ruxandra-Cristina SILAGHI (SCRIDON) 
_________________________________________________________________________________ 

Profesor de limba română în Marca, județul Sălaj, 

e-mail: ruximarca@yahoo.com 

 

 
Abstract: In the area of Barcău Upper Valley, the first social actions 

begin before Christmas. First of all, the place where the rehearsals will 

take place is searched for and established: a house, a school, another 

building. The learning of the carols is done early, several times a week, 

by the lads of village getting together. A decisive role is taken by the 

mentors. The preferred way of transmitting carols is by word of mouth. 

Buying drinks proves to be an indispensable step that can take the form 

of a mini-ceremony, because its quality is top priority. The musicians are 

hired either from the village or from other places. Often, special attention 

is paid to the clothing to be worn in the Christmas Eve and their 

characteristic ornaments. 
 

Keywords: rehearsals, place, drink, music, clothing. 

 

Un prim pas, dacă obiectul studiului este reprezentat de confreriile 

extrem de bine închegate, vizează învățarea conviețuirii: un exemplu de 

existență polară, incluzând flăcăi necăsătoriți (gradul de rudenie nu era o 

necesitate) și, uneori, fete din sat, diferiți membri ai comunității. Primele 

acțiuni sociale încep, pretutindeni, în arealul cercetat de noi încă înainte de 

Crăciun. 
 

1. Pregătirea colindatului (repetițiile) 

Pregătirea presupune în primul rând căutarea și stabilirea sediului unde 

se vor face repetițiile. Zonal sunt preferate casele cetașilor: „la unu', la altu”
1
/ 

„la fiecare pă rând […], la tăț”
2
/ „o dată la o casă, a doua, la altu' […], noi 

                                                 
*
 Fragment din teza de doctorat Repertoriul de colinde ale cetelor de feciori din zona 

Văii Superioare a Barcăului, susținută la Universitatea din Oradea. 
1
 Inf. Pop Petru, învățător, 64 de ani, Iaz, 1 septembrie 2016 

2
 Inf. Silaghi Floare, 65 de ani, șapte clase, Cerișa, 20 august 2016 
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Texte magice din papirusuri egiptene în limba coptă 
 

Dr. Constantin ITTU 
_____________________________________________________________________________ 

Profesor asociat – Universitatea „Lucian Blaga” 

Sibiu, e-mail: constantinittu@yahoo.co.uk 

 

 
Abstract: Magic Texts from Egyptian Papyri in Coptic Language 

The purpose of this paper is to understand the message of the Coptic 

“magical texts’, manuscripts written on papyrus, and attesting some 

private religious and/or magical practices designed to cope with the 

crises of daily life in Egypt. All these documents serve as vital pieces of 

information about magic and devotional literature used in the Egyptian 

daily life of Coptic era. 
 

Keywords: Egypt, papyrus, Coptic language, magic text, devotional 

literature. 

 
„Câteodată, trecutul pare a fi sigilat cu șapte peceţi. Câteodată, 

pare imposibil să-i deschizi peceţile și să afli ce tăinuiește. 

Câteodată, doar câte un murmur se aude din negura timpului, 

astfel că te simţi nevrednic să cutezi a-i dezvălui tainele...”
1 

 

Civilizaţia vechiului Egipt a cunoscut ceea ce specialiștii numesc astăzi 

medicina arhaică, aceasta fiind practicată sub formă de medicină sacerdotală, 

ca apanaj al preoţilor, cu alte cuvinte, al sacerdoţilor care slujeau în temple. 

Trei sunt domeniile de cercetare ale medicinei arhaice: paleopatologia, 

arheologia medico-istorică și etnoiatria. Prima dintre ele, paleopatologia, are 

ca obiect de studiu urmele proceselor de vindecare, precum și procese 

patologice conservate pe schelete vechi, preistorice sau antice, studiu realizat 

prin mijloace moderne de investigaţie. Astfel, au putut fi identificate unele 

dintre bolile de care a suferit omul preistoric ori cel al Antichităţii, cum ar fi 

leziuni de tip reumatismal, leziuni osoase tuberculoase, tumori osoase etc. La 

rândul ei, arheologia medico-istorică are ca obiect de studiu totalitatea 

ustensilelor care au legătură cu igiena și practica medicală, nu în ultimul rând, 

                                                 
1
 James M. Leonard, Codex Schoyen 2658: A Middle Egyptian Coptic Witness of the 

Early Greek Text of Matthew's Gospel. A Study in Translation Theory, Indigenous 

Coptic, and New Testament Textual Criticism, Leiden, Boston, Brill, 1962, p. VIII. 
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Jocuri de copii în literatura argheziană

 

 

Drd. Anamaria STĂNESCU 
_____________________________________________________________________________________ 

Școala Doctorală a Facultății de Litere, Universitatea 

din București; Institutul Național al Patrimoniului, 

e-mail: anamaria.stanescu@hotmail.com 

 

 
Abstract: Based on the idea that by studying the game we can 

understand some actions of adults, such as great cultural and scientific 

creations (Chateau, 1972: 38), I found that literary motive of the game is 

found in many literary works, each writer presenting his own his vision 

of childhood. In maturity, looking at origins, Tudor Arghezi tells about a 

happy and childless childhood, a childhood devoted to the game. 

Looking at literature as a game, I intend an anthropological analysis of 

Tudor Arghezi's literary work. 
 

Keywords: Game, literary folklore, literary work, literature as a play, 

Arghezi. 

 

Literatura ca joc 

Prima vârstă a omului stă sub semnul jocului. Atât pentru copii, cât și pentru 

adulți jocul este fascinant prin frumusețe și libertate. Prin joc, oamenii se manifestă 

liber la nivel cultural și științific
1
. Prin intermediul jocului, copiii obțin puterea 

de a „transforma natura într-un spațiu cosmicizat.”
2
 Prin ordonarea socială a 

naturii umane, jocurile sunt un numitor comun al dinamicii culturale. Astfel, 

civilizația „se naște și se dezvoltă în joc și ca joc.”
3
  

Jocul se înrudește genetic și funcțional cu literatura, cu artele, cu magia 

și cu religiile societăților arhaice, fiind alternativa sărbătorească a banalității 

cotidiene recurente. Homo ludens reprezintă chipul de sărbătoare al umanității. 

Referințele științifice de bază pentru abordarea literaturii ca joc sunt Jocurile și 

                                                 

 Studiu prezentat în cadrul Colocviului doctoranzilor (anii II și III), Studii culturale și 

literare, organizat de Școala Doctorală Litere, în perioada 11-12 mai 2019, la 

Facultatea de Litere a Universității din București. 
1
 Solomon Marcus, Jocul ca liberate, București, Editura Scripta, 2003, p. 13-58. 

2
 I. C. Chiţimia, Problematica jocurilor şi cântecelor de copii, în Folclorul românesc în 

perspectivă comparată, București, Editura Minerva, 1971, p. 296. 
3
 Johan Huizinga, Homo ludens, București, Editura Humanitas, 2002, p. 15. 
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Ucenicia pastorală din Mărginimea Sibiului  

Evocări ale oierilor transhumanți
*
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București, e-mail: marconstant2015@gmail.com 

 

 
Abstract: Pastoral apprenticeship in Mărginimea Sibiului. Evocations of 

transhumant shepherds 

According to the native inhabitants from the herding communities in the 

South-Transylvanian area of Mărginimea Sibiului, pastoral 

apprenticeship often starts during one’s early childhood. Indeed, 

accounts from contemporary villagers in Jina, Poiana Sibiului, and 

Tilișca are plentiful in biographic information about the roles and tasks 

they did accomplish while taking care of their parents’ herds. This is 

particularly significant on the manner in which, in this case, what is 

usually defined in terms of the “first seven years of a child’s life” mostly 

refers to the sheepfold framework. As a matter of fact, training the very 

young shepherds appears to be integrated into a division of labor sui 

generis, within which activities like grazing or milking the sheep are 

entrusted by parents to their sons or daughters when the age of them is 

lived somewhat in a “work and play” way. In what follows, an 

introductory discussion is proposed with regard to such a “shepherd’s 

pedagogy”, based on a series of ethnographic data collected in the three 

aforementioned villages, in the course of 2016. 
 

Keywords: contemporary villagers, South-Transylvania, shepherds. 

 

Potrivit spuselor localnicilor din comunitățile de oieri din Mărginimea 

Sibiului, ucenicia pastorală începe adeseori în copilăria timpurie. Într-adevăr, la 

Jina, Poiana Sibiului sau Tilișca, mărturiile sătenilor din zilele noastre abundă 

                                                 
*
 Textul de faţă este un rezultat al proiectului de cercetare Archive Files of 

Transylvanian Transhumance: Recording Pastoral Ethos in Romania Since Before the 

European Market Economy, desfăşurat de autor cu sprijinul generos al Firebird 

Foundation for Anthropological Research, în anii 015-016. Autorul adresează 

mulţumirile sale calde instituţiei amintite, precum şi interlocutorilor săi din teren, 

asumându-și totodată întreaga responsabilitate pentru cele scrise aici. 
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Deplasarea tradițională prin locomoție  

(mersul pe jos) spre orașul Sibiu 
 

Valerie DELEANU 
___________________________________________________________ 

Complexul Național Muzeal ASTRA 

 

 
Zusammenfassung: Die traditionelle Fortbewegung (das Zufußgehen) 

nach Hermannstadt 

Eine Form der Anpassung des menschlichen Wesens an die Umwelt ist 

die Kenntnis seines Wohnraumes aber auch der Umgebung, 

vorausgesetzt, dass der Erwerb der lebensnotwendigen Ressourcen 

Fortbewegung erfordert. Für die Menschen aus der ländlichen Umgebung 

von Hermannstadt erfolgte die Fortbewegung in die Stadt größtenteils zu 

Fuß, da wenige Verkehrsmittel verfügbar waren. Der Beitrag stellt dar, 

wie sich diese traditionellen Fortbewegungen in der Gegend von Sibiu 

vollzogen: auf möglichst direkten Routen, je nach den vorhandenen 

Verkehrswegen. Gegenwärtig hat die Zivilisation diese frühere 

Gewohnheit der Bewohner des Hermannstädter Umlandes fast gänzlich 

abgeschafft. 
 

Schlagwörter: Fortbewegung, Hermannstadt, direkten Routen. 

 
Drum de țară! Drum de țară 

P-aicea am trecut într-o căruță veche odinioară, 

Copil înduioșat, spre orașul cu biserici multe. 

Aron Cotruș, Drum de țară
*
 

 

O amintire din anul 1964 

Era începutul lui decembrie 1964. Am avut ocazia să fiu martor al unui 

fapt cu ascunse semnificații etnologice ale vremii, un fapt ce ținea de 

obișnuința locuitorilor satelor sibiene de a se deplasa pe jos, folosind locomoția 

umană, spre orașul ce polariza ținutul. 

Întâmplător, în gara mare a Ocnei Sibiului am întâlnit o femeie la 50-60 

de ani, așteptând trenul de seară spre oraș. Intrând în vorbă cu ea aflu că venea 

                                                 
*
 Cu toate că e vorba de căruțe, iar orașul nu e Sibiul, ci Blajul, motto-ul arată cât de 

puternică era atracția orașului pentru copilul de la țară.  
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A fi în „Gura Satului” 
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Chișinău, e-mail: dorinaonica@yahoo.com 

 

 
Abstract: “The mouth of the village” or what the people from villages 

think and talk about something 

The rural community is a complex social and cultural system, integrator 

of various roles, statutes, relationships that the members of the 

community distribute to each other. The plurivalence of these social, 

spiritual realities finds its connection center, today and in the past, within 

well-structured, organized, governed institutions, based on legal, moral 

and social norms. Among these, an important role the “Gura satului” 

[literally, “the mouth of the village”] institution has (what the people 

from villages think and talk about something), which represents the 

public opinion, quite democratic and free of expression. It judges, 

criticizes, punishes through defamation and appreciates through praise all 

actions of the community members, regardless of age, social status, who 

are contrary to the good behavior, the communitary rules, to the norms 

preordained by tradition and society. Maneuvering with tools such as 

gossip, intrigue, interpreted words, news „passed from mouth to mouth”, 

which knew deep distortions, “Gura satului” continues, even today, but 

under other forms and impacts, to be an opinion former, to exercise a 

social and moral control, to reordonate the life of the community, and to 

express one of the socio-ethnographic manifestations of democracy. 
 

Keywords: traditional institution; “Gura satului”; public opinion; 

axiological regulator; the ethnographic expression of democracy. 

 

Comunitatea satului tradițional reprezenta un sistem social și cultural de 

mare complexitate, integrator de diverse roluri, statute, relații, pe care membrii 

comunității le distribuiau între ei, având drept reper tradiția, respectul reciproc, 

norma și valorile, modelele etice.  

Plurivalența idealurilor sociale, spirituale, etice își găsea centrul de 

conexiune în cadrul unor instituții bine structurate, organizate, guvernate, în 

strânsă interdependență cu dezideratul asigurării și menținerii unei bune locuiri 

sociale, respectul față de tradiția strămoșească, conexiunea valorică și de 
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Spectacol și ritual. Congruențe 
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Abstract: The research explores studies of spectacle and ritual, dealing 

with the theoretical aspects that govern the relation established between 

them. About 2500 years ago, spectacle delimitated itself from ritual 

(defined as a religious or solemn ceremony) and managed to create a 

cultural self-identity. Functions, performers, audience entered a different 

construction and deconstruction process, inside which efficacy changed 

into entertainment. 
 

Key words: ritual, theatre, spectacle, efficacy, entertainment, functions, 

performers, audience. 

 

Muzica, dansul, teatrul, literatura, pictura, sculptura, cinematografia, 

arhitectura – toate se împletesc astăzi pentru a descătușa emoțiile, gândurile 

și idealurile umane căci, fără îndoială, arta, în multele-i forme pe care le 

îmbracă, este practicată și degustată de aproape toți oamenii, fiind o 

caracteristică a speciei noastre
1
. Și tocmai această importanță, pe deplin sau 

mai puțin conștientizată, a rolului pe care arta îl are în existența noastră 

cotidiană și interioară a dus și va duce la intensa discutare a artei. Cum a 

apărut arta? Care sunt cele mai vechi forme de artă? Care sunt semnificațiile 

simbolice sau cum le putem evita? Sunt câteva dintre întrebările cărora 

teoreticieni și creatori de artă le caută răspuns, căci de la formele incipiente 

ale artei din paleolitic și până azi, posibilitățile omului de a (se) exprima și 

de a comunica prin mișcare, vorbire și elemente vizuale au fost intens 

explorate și discutate. 

Parte integrantă a acestor explorări și dezbateri a fost și este 

spectacolul, vechimea lui, devenirea lui din ritual și ceremonial și continua 

lui transformare. Ne referim la spectacol, fie el coregrafic, teatral sau 

muzical, mai ales că dansul și muzica își dispută adeseori titlul de cea mai 

                                                 
1
 G.M. Morriss-Kay, The evolution of human artistic creativity, în „Journal of 

Anatomy”, vol. 2 (Februarie), 2010, p. 158.  
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Comunicarea prin simbol: analiza discursului vizual în 

arhitectura laică și heraldica teritorială de pe Valea Târnavelor 
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Abstract: This study aims to reveal the symbolic information behind the 

grape motif to be found in the secular architecture and the local heraldry 

of Târnavelor Valley, former known as Weinland / Wine County. The 

vinicultural specific deeply influenced the choice of visual symbols in 

secular architecture, where the diversity of representations is quite 

impressive: grapevine shoot on the front-gabled houses, grapes or simple 

leaves between the windows, the ancestral symbol of the tree of life 

covered in grapes and grapevine leaves etc. The importance of the craft 

and science of growing grapes and making wine has been recognized on 

a higher level, that of the entire community, through the usage of the 

grape and grapevine symbols, together with other icons, on the coats of 

arms of towns Mediaș, Dumbrăveni, Copșa Mică, and villages: Axente 

Sever, Micăsasa, Valea Viilor, Ațel, Târnava, Moșna, Valea Viilor, Biertan. 
 

Key words: Weinland, Valea Târnavelor, symbol, visual discourse, 

heraldry, coats of arms, secular architecture, representation 

 

Introducere 

Parte integrantă a civilizației tradiționale și moderne de pe Valea 

Târnavelor, viticultura și-a reflectat importanța în heraldica teritorială și 

arhitectura laică a arealului, dobândind valoare simbolică și construind un 

peisaj bine individualizat.  

Vreme de secole, teritoriul de pe malurile râurilor Târnava Mică și 

Târnava Mare a fost cunoscut drept Weinland, Țara Vinului, faima ținutului 

fiind dată de întinsele culturi de viță de vie și de gustul vinurilor aurii de aici. 

Hărţi vechi din secolele al XVI-lea (harta lui Johannes Honterus şi xilogravura 

lui Sebastian Münster) şi al XVII-lea (harta lui Vicenzo Coronelli, circa 1690)
1
 

                                                 
1
 Maria Barna, Motivul viței de vie și al strugurelui pe costumul popular din satul 

sibian Boian. Aspecte ale comunicării vizuale şi simbolice, în „Studii și comunicări de 

etnologie”, tom XXX, 2016, p. 153. 

mailto:mariaspatariu@gmail.com
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Crucea, de la simbol de credinţă la însemn funerar  

și marcator spațial 
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Abstract: The cross: from a symbol of faith to the spatial marker and 

funeral mark  

The cross is an object that can take many forms and meanings depending 

on the country where it was made, the ethnographic area to which it 

relates, or the people who used it. This study offers a diachronic 

perspective of the cross. Its polyvalent character is also illustrated by its 

uses as an object which marks a certain space or as a funeral mark for the 

deceased. The significance of this object is explained by the studies of 

the reasearchers who studied them, but also by the testimonies of the 

craftsmen who make crosses as memorial monuments in the villages of 

Urşi from Vâlcea county and Pietriș from Olt county, Romania. 
 

Keywords: cross, symbol, space, funeral, studies. 

 

Crucea poate avea atâtea definiții câte semnificații i-au fost date de-a 

lungul timpului în diferite spații geografice. Percepută ca orice lucru, materie 

sau obiect, crucea are și un context prin care se face cunoscută, ceea ce a dus şi 

la apariţia mai multor forme și semnificații în circumstanțe diferite. Lucrarea de 

față propune o analiză a crucii atât din studiile bibliografice, cât și din 

perspectiva cercetării de teren desfășurate în regiunea etnografică a Olteniei și 

tratează următoarele subiecte: Crucea: reprezentări și simbolistică; Crucea ca 

marcator spațial; Crucea ca însemn funerar și Studiu de caz: Cruci și troițe de 

pomenire din satul Urși (Vâlcea) și din satul Pietriș (Olt). 
 

Crucea: reprezentări și simbolistică 

Pentru a vorbi despre semnificaţia, importanţa şi funcţiile pe care crucea 

le-a dobândit în creştinism, trebuie să înţelegem rolul pe care l-a îndeplinit la 

popoarele precreştine.  

Semnul crucii are semnificaţii diferite în funcţie de cultură şi de 

civilizaţia acelor popoare în care se regăseşte. De multe ori, era asociată cu 

mailto:silvia.valentina93@yahoo.com
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Abstract: The article describes the process of making a replica according 

to the traditional techniques, having as a model a baroque chandelier 

from the wooden church in Boz village, Hunedoara county. This study 

describes three distinct working techniques: wood carving, tempera 

painting on wood panel and metal working. Starting from a piece of 

wood, each element is made separately, then carved and finished. The 

raw material was the linden wood, and the specific tools were chisels, 

row, sandals and mallet. After the wood supports were made, their 

priming and painting followed. Finally, the parts were mounted together 

with the metal arms and the electric circuit. The chandelier is already on 

display in the altar of the church, next to the original one, from the nave 

and serves to illuminate the interior painting that has been preserved. 
 

Keywords: traditional techniques, Boz village, baroque chandelier. 

 

Dorința de a realiza un candelabru, replică după cel din satul Boz, din 

județul Hunedoara, ale cărui corpuri de iluminat le aveam în proiectul de 

restaurare, am căpătat-o din momentul în care l-am văzut. Dat fiind faptul că 

biserica Sf. Mucenic Gheorghe este monument istoric, în proces de restaurare 

și viitor muzeu nu era necesar ca proiectul să prevadă astfel de corpuri de 

iluminat din mai multe motive: nu există martori că ar fi existat astfel de 

corpuri de iluminat în altar, naos și pronaos, nu doar la această biserică ci la 

oricare alta de pe Valea Mureșului. Toate aveau un candelabru suspendat în 

naos și sfeșnice în altar, dar nici una nu avea candelabru în altar și aplice pe 

pereții naosului și pronaosului. Spațiul interior nu are o dimensiune prea mare 

încât să necesite atâtea surse de lumină și nu are nici măcar obiecte sau pictură 

de o mare valoare ca să fie studiate. Am fost șocat de faptul că în proiectul de 

restaurare a candelabrului original nu este prevăzut ca făcând parte din 

patrimoniul bisericesc, deși are o vechime apropiată de a bisericii, iar corpurile 

de iluminat replică, deși sunt aproape de valoarea originalului după modul de 
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D#r BÆfl$šszÆxsz 
 

Wo beszt tea BÆfl$š? 
 

Wo beszt tea SzÆxsz? 
 

(Wilhelm Meitert, ca. 1985, derzeit evangelischer Pfarrer in Großpold) 
 

Rezumat: Vocabularul de specialitate al tăietorilor de porci din Veseud 

Studiul de factură etnolingvistică se ocupă de vocabularul de specialitate 

al măcelarilor sași din mediul rural în contextul preocupărilor și 

meșteșugurilor țărănești tradiționale. Odată cu modernizarea societății 

românești, dar mai ales în urma dezagregării comunităților săsești rurale 

și a exodului populației la sfârșitul secolului al XX-lea, a apărut pericolul 

pierderii acestui valoros vocabular. Pe lângă documentarea vocabularului 

dialectal legat de tăiatul porcului la fosta comunitate din satul 

Zied/Veseud (Agnita), lucrarea pune accentul pe analiza etimologică, 

surprinzând, în același timp, sub aspect sociologic, mecanismele de 

întrajutorare în cadrul familiilor, al vecinătăților și etniilor din sat. 

Documentația se bazează pe interviurile realizate cu foștii locuitori ai 

Veseudului, în special cu Johann Rothmann, născut în anul 1928, ultimul 

măcelar, activ până în anul 1991, când s-a stabilit în Germania. 
 

Cuvinte-cheie: tăiatul porcului, etnolingvistică, Agnita, vecinătăți. 

 

Mit dem zeitbedingten Wandel der traditionell nach vorindustriellen 

gesellschaftlichen Ordnungen vollzogenen Lebensentfaltung in den 

siebenbürgisch-sächsischen Dorfgemeinschaften, endgültig aber durch die 

Auflösung dieser Gemeinschaften im Zuge des Exodus in den 1990er Jahren, 

ging und geht das Wissen um zahlreiche Arbeits- und Handlungsabläufe 

verloren, die zur Bewältigung des Lebensalltags auf dem Dorfe wichtig waren. 

Gleichzeitig verschwanden und verschwinden auch die vielen mundartlichen 
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Zusammenfassung: Gemischtsprachige Liebeslieder der Siebenbürger 

Sachsen 

Die vorliegende Abhandlung präsentiert zwei- und dreisprachige 

Volkslieder der Siebenbürger Sachsen aus dem Tonbandbestand des 

Instituts „Folklorearchiv der Rumänischen Akademie” in Cluj-Napoca 

und skizziert deren Liedbiographie, indem auch Belege aus anderen 

deutschsprachigen Liedlandschaften herangezogen werden. Unsere 

Liedbeispiele stammen von Audioaufnahmen, die in den 60er-70er 

Jahren auf Feldforschungen in ethnisch gemischten siebenbürgischen 

Dörfern durchgeführt worden sind. Eine Umfrage zu diesen Liedern 

unter den heutigen Siebenbürger Sachsen ergänzt die Analyse mit 

aktuellen Informationen. Die gemischtsprachigen Volkslieder sind von 

der Form und Funktion her mit den Kunstmischliedern verwandt und 

zeichnen sich meist durch die humoristische Wirkung der 

                                                 
*
 Acest text reprezintă varianta extinsă și adăugită, în limba română, a articolului „Gib 

mir dein gurița...”. Gemischtsprachige Liebeslieder der Siebenbürger Sachsen [„Dă-mi 

gurița ta…”. Cântece de dragoste în limbă amestecată ale sașilor transilvăneni], aflat în 

curs de apariție în revista Klausenburger Beiträge zur Germanistik, vol. VIII/2019, 

Cluj-Napoca. Publicăm aici în premieră partiturile cântecelor analizate în articol.  

Pentru prezentul studiu am beneficiat de sprijinul colegilor mei de la Institutul 

„Arhiva de Folclor a Academiei Române” din Cluj-Napoca, dintre care îi mulțumesc în 

mod deosebit lui Theodor Constantiniu pentru transcrierea muzicală a pieselor și 

discuțiile asupra acestora. Calde mulțumiri adresez și etnomuzicologului dr. István 

Almási pentru feedback-ul asupra textului meu și reflecțiile sale avizate referitoare la 

această temă. Mulțumesc și predecesoarelor mele, dr. Helga Stein (Hildesheim) și 

Hanni Markel (Nürnberg) pentru completări și corecturi la varianta germană a textului. 

În aceeași măsură sunt îndatorată Institutului pentru Etnologia Germanilor din Estul 

Europei (IVDE) din Freiburg, Germania, care mi-a acordat în septembrie 2019 o bursă 

de cercetare pentru aprofundarea acestei teme, prin intermediul dnei dr. Elisabeth 

Fendl. Mulțumiri speciale adresez dlui Gottfried Habenicht, cercetător în cadrul acestui 

institut, pentru sprijinul bibliografic, arhivistic și etnomuzicologic substanțial pe care 

mi l-a oferit în redactarea acestei lucrări. 
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Un secol de la venirea pe lume a lui Cornel Irimie, 

directorul-ctitor al Muzeului din Dumbrava Sibiului 
 

A te naște la început de an 1919, într-o 

Transilvanie răvășită de prima conflagrație 

mondială, când milioanele de vieți ale celor 

meniți să fie cetățeni activi în deceniile următoare 

au fost pierdute, poate părea, într-o abordare 

aproape stranie, un gest de sfidare a tuturor 

relelor pe care neamul le-a suportat până acum. 

Intrarea pe scena vieții în anii ce au urmat 

războiului, într-o mult așteptată Românie 

Reîntregită, apare ca un semn, și se poate 

transforma într-un angajament de fidelitate pentru 

viitorul ce ți-e dat. Trăitorilor activi în acest nou 

secol XX, viitorul părea a le fi riguros trasat, 

alimentat de entuziasmul în fața noului, grandorii proiectelor și revelării unor 

împliniri. Pe de altă parte, nădejdile excedau limitele posibilului, piedici și 

nereușite se iveau la tot pasul, dintre care un deceniu belic următor a fost mai 

răvășitor chiar decât conflagrația nu de mult trecută. Iar acesta a fost urmat de 

alte patru, încărcate de evenimente de tot felul, majoritatea dramatice, unele  

de-a dreptul tragice, chiar și în timp de pace. Ce a mai rămas în mintea noastră, 

din acești ani, ca un nimb de lumină este doar produsul bucuriilor tinereții 

oamenilor oarecare din țara aceasta, optimiste prin definiție, poate imaginare.  

Chiar la început de an 1919 (în 17 ianuarie) s-a născut Cornel Irimie și, 

în cei 64 ani de viață, a trăit toate speranțele deceniilor ce au urmat și 

vicisitudinile lor. Totuși, datele sale personale și destinul au făcut ca să trăiască 

în dulceața vieții intelectuale, fie și oprimantă, ca unul care și-a creat-o luptând 

pentru ea: învățând, studiind, renunțând, muncind în orice condiții și înfăptuind 

ceea ce nu multora le-a fost dat să facă. A scris cărți și articole, a predat științe 

antropologice, inclusiv în Germania, a făcut parte din Comisii de specialitate, la 

fel ca mulți alți intelectuali ai epocii. Dar lui i-a fost scris să-și dorească să lase 

urmașilor, ca o încoronare a întregii sale potențialități, o operă aparte: să 

creeze în Sibiul în care s-a născut și a petrecut mare parte din viață și apoi „a 

fost dat pământului” (1983), cum spuneau înaintașii, un Muzeu în Aer Liber, 

Muzeul din Dumbravă, cum îl știu de zeci de ani sibienii, românii, străinii. Și 
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nici măcar o instituție oarecare, ci una, ea însăși destinată nemuririi, sau măcar 

perpetuării memoriei neamului, omenirii... În anii comuniști mai puțin tulburi, 

a devenit director al unui muzeu deja celebru, ceea ce obliga cu deosebire. Și a 

fost un lider, un model, un „stil de domn din interbelic” în plină epocă 

comunistă, ceea ce, să recunoaștem, pentru mulți dintre noi era atât de 

reconfortant și încurajator atunci. Pentru ilustrarea imaginii sale de intelectual 

care și-a pus amprenta asupra mediului local și bucureștean în care trăia, relatez 

o întâmplare. Participând la o întrunire academică la Sibiu, o doamnă venită pe 

lume, și chiar în lumea hârtibăceană, „cam pe-atunci, ca domnul Irimie”, cu un 

exercițiu educativ în același Sibiu, la sfârșitul întrunirii spune, nu fără un 

oarecare regret: „Da, sigur că mi-a plăcut. Dar domni, domni adevărați, nu am 

văzut aici decât doi”. Primul numit a fost Domnul Cornel Irimie.  

Apreciat și apropiat de tot ce se mai numea „lumea bună în Sibiu”, 

învățat, un perfect și domn pur, din țărani nealterați și modelat de viață să se 

lupte pentru ceea ce are de făcut, cu o minte bine mobilată, inventivă și cu un 

curaj de inițiator inimaginabil, pe aceste date și fapte se bazează împlinirile 

sale. A colaborat cu comuniștii? Firește, pentru că toate deciziile privind 

Patrimoniul cultural național depindeau de voința lor. Și culmea, atunci, 

comuniștii tocmai inițiaseră și susțineau cu tărie pe cei ce „creau muzee” întru 

păstrarea acestui patrimoniu. În acei ani au apărut pe drept neuitații „născători 

de muzee”, numele lor fiind identificabile cu muzeografia, cum fusese pr. 

Constantin Mătase la Piatra Neamț, un gălățean la Constanța, în interbelic și în 

timpul comunismului, Vasile Canarache, celebrisimul Nicolae Simache, care a 

„însămânțat cu flori nepieritoare-muzee memoriale și tematice pe Valea 

Prahovei și Valea Teleajenului, chiar și neobositul Director al Direcției 

generale a Muzeelor din România, în plină epocă comunistă (1971-1990), 

dintr-o generație mai tânără, fostul nostru coleg la Universitatea din București – 

Iulian Antonescu.  

În această echipă, Domnul Irimie a reprezentat Ardealul cu glorie. Iată de 

ce, dincolo de amintirile personale sau profesionale încântătoare, unele departe 

de a fi sentimentale, suntem preocupați, cei ce mai suntem, de Cornel Irimie. 

Pe lângă cărțile și articolele sale din presa de specialitate, fiul său publicistico-

științific de renume internațional, „Cibinium”, sperăm să dăinuie ca un îndemn 

pentru abordarea mai serioasă a cercetării fundamentale etno-antropologice, pe 

care o regăsim în publicații de specialitate din ce în ce mai vag reprezentată. 

Dar, posterității trebuie să-i lăsăm și amintirile noastre, părerile, bucuriile, 

nemulțumirile și regretele contemporanilor săi, care singure pot recrea un 

personaj cât mai aproape de „directorul nostru”, cel real. Așa s-a făcut că n-am 

așteptat un sfert de secol și, în anul comemorării a 20 de ani de la plecarea sa 

dintre noi, în 2003, un grup eterogen de colegi am pornit un demers pe care, 

nici acum nu știu de ce, mulți îl socoteau irealizabil: o carte despre Cornel 
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Irimie
1
. Eram: Corneliu Bucur, director în funcție, Ana Grama, coordonatoarea 

Centrului de informare și documentare al Muzeului Astra, apoi Alexie Tatu, 

fost astrist în Dumbravă, care nu l-a cunoscut pe domnul Irimie, dar îi 

cunoștea, mai bine decât mulți alții, aportul la crearea muzeului în care lucrase. 

În plus, devenise Director la Direcția pentru Cultură a județului Sibiu, 

deținătoarea fondurilor pentru apariții editoriale. Până la urmă, domnul Vasile 

Crișan, irimist cu state îndelungate, devenit director la numita instituție 

județeană, ne-a achitat el tipărirea volumului. De la prima vedere, lista celor 

care au dorit/au acceptat/au visat să scrie despre Domnul Irimie e semnificativă 

prin personalitățile pe care le numește. Tineri care i-au simțit sprijinul și 

încurajările, care au învățat muzeografie din observațiile sale, colegi cu care a 

împărțit crearea planurilor de lucru și emoțiile prezentărilor lor în fața 

decidenților academici ori politici, savanți care-i duceau dorul... Ceea ce a 

rememorat și a dat foii de hârtie fiecare mărturisitor alcătuiește o arhivă 

personală-Irimie de neocolit. Recunoaștem că întreținerea relațiilor cu acești 

coautori ai acestei/oricărei biografii profesionale, dacă nu a fost cu totul 

comodă, a fost recompensatoare pentru muzeograful care eram. A fost însă mai 

presus de așteptări pentru readucerea în scenă a „spiritului intelectual 

pragmatic etnomuzeografic Cornel Irimie”. În scrisorile corespondenților mei – 

mulți deja azi nici nu ne mai pot aproba sau contrazice! – am simțit întâi o 

bucurie omenească pură și infailibilă.  

În aceste zile, pentru a mă orienta mai bine în actualele „vremuri noi”, 

pline de informații pentru oricine, am consultat Wikipedia – Cornel Irimie, 

unde socotim că au fost expuse și reținute de către serviciul specializat al 

muzeului cele mai interesante reprezentări pentru viața și activitatea subiectului 

dat. Așa am regăsit cu plăcere primul volum ce i-a fost dedicat, despre care 

vorbeam mai sus, apărut la Editura „Astra Museum”, în cadrul pregătirii 

aniversării Centenarului Muzeului „Asociațiunii”, azi Complexul Național 

Muzeal ASTRA. Ulterior, cu prilejul altei mari sărbători, a apărut un nou 

volum dedicat creatorului Muzeului Civilizației Populare din Dumbravă. Cu 

aceste rânduri, ne alăturăm intervenției ziarului sibian „Tribuna Sibiului” 

(20.01.2019)
2
, care i-a dedicat un articol impresionant, mult și bine documentat 

eroului nostru, centenar în lipsă, dar mereu rememorat, CORNEL IRIMIE. Și 

celor care i-au ridicat un bust în Palatul Brukenthal, și celor care i-au continuat 

și îi continuă activitatea, îi cinstesc memoria urmându-i proiectele generoase, 

ne alăturăm tuturor celor ce rostesc cu smerenie: „Dumnezeu să-l odihnească 

pe neobositul ctitor-intelectual dr. Cornel Irimie!” 

Ana GRAMA 

                                                 
1
 Cornel Irimie – o viață închinată satului românesc și civilizației sale, coord. Corneliu 

Ioan Bucur, prefață de Paul Petrescu, Sibiu, Astra Museum, 2003. 
2
 https://www.tribuna.ro/stiri/cultura/la-100-de-ani-de-la-nastere-cornel-irimie- 

cercetator-dedicat-si-director-intelept-al-institutiilor-muzeale-sibiene-141147.html 

https://www.tribuna.ro/stiri/cultura/la-100-de-ani-de-la-nastere-cornel-irimie-
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Ion Taloș la aniversare  
sau  

despre excelență în etnologia românească 
 

Aceste rânduri s-au ivit în luna 

mai, care, pentru majoritatea 

filologilor, se află sub semnul lui 

Blaga… Încercând să pregătesc o 

lucrare pentru Festivalul Internațional 

„Lucian Blaga”, desfășurat în fiecare 

an, la începutul lui florar, în Lancrăm, 

am recitit Antologia de poezie 

populară
1
, care îmbină, într-un 

echilibru aproape geometric, ideea 

autenticului cu cea a esteticului, 

ponderea deținând-o, totuși, valoarea 

artistică a creației orale. Razant, 

gândul mă poartă la forma și scopul pe care Lucian Blaga le-ar fi conferit cu 

adevărat acestei antologii și, implicit, la unul dintre puținii martori care au 

asistat la elaborarea acesteia – cercetătorul Ion Taloș de la Arhiva de Folclor 

întemeiată de Ion Mușlea. Caut printre numeroasele e-mailuri pe care le-am 

schimbat în ultimii ani cu etnologul stabilit la Köln, amintindu-mi că îmi 

trimisese cândva un text intitulat Cu privire la geneza antologiei de lirică 

populară a lui Lucian Blaga
2
. Descopăr că, într-adevăr, materialul pune într-o 

cu totul altă lumină antologia, oferind noi chei de lectură și răspunsuri 

pertinente la multiplele întrebări retorice ale editorului, cu certitudinea celui 

care, la doar 23 de ani, în calitate de cercetător stagiar pe lângă Ion Mușlea, 

fusese rugat de Poet să-i semnaleze texte lirice mai deosebite, demne de a fi 

selectate pentru antologie. Mai mult decât atât, Blaga, întors de la Berna – unde 

avusese succes cu poezia populară –, i-a mărturisit că și-ar dori ca antologia să 

fie tradusă în limba germană... Zeci de ani mai târziu, fără să-i fi făcut vreo 

                                                 
1
 Lucian Blaga, Antologie de poezie populară, ediție îngrijită de George Ivașcu, 

ilustrată de Mihu Vulcănescu, București, Editura pentru Literatură, 1966. 
2
 Ion Taloș, Cu privire la geneza antologiei de lirică populară a lui Lucian Blaga, în 

Viața literară la Cluj. Evocări, medalioane, amintiri, cronologie, coord. Irina Petraș, 

Cluj-Napoca, Editura Eikon, 2013, p. 70-81. 
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promisiune, Ion Taloș, alături de colegii săi de la Universitatea din Köln, Artur 

Greive și Gerda Schüler, a materializat dorința poetului într-o salutară ediție 

bilingvă
3
. 

Las o perioadă să se decanteze toate aceste noi informații și constat că, 

de cele mai multe ori, e-mailurile venite de la Ion Taloș se constituie în 

veritabile surse bibliografice, în diverse sugestii pentru cercetare, în idei noi și 

eventuale proiecte... Întrebarea care se naște inevitabil este: suntem și noi, 

reprezentanții generațiilor de astăzi, destul de receptivi încât demersurile 

noastre științifice să includă, cândva, și gândurile neduse până la capăt ale 

magiștrilor noștri? Dar, din fericire, după cum însuși Blaga afirmase, ardelenii 

își duc întotdeauna gândurile până la capăt (singuri sau în echipă, cu puterile 

proprii sau cu cele învestite în discipoli...). Acest lucru mi-l amintise profesorul 

meu de folclor, Ilie Moise, atunci când mi-a sugerat să îi scriu pentru prima 

dată etnologului Ion Taloș, să-l felicităm pentru apariția în emisiunea 

Ar(t)delenisme. Căci, da, profesorului Ilie Moise îi datorez începutul 

corespondenței mele electronice cu Ion Taloș, precum îi datorez și primele 

tangențe cu opera eminentului cercetător clujean. În studenție, fără experiența 

științifică necesară, am remarcat totuși importanța unor volume precum 

Gândirea magico-religioasă la români. Dicționar (2001), „Cununia fraților” 

și „Nunta Soarelui” sau incestul zădărnicit în folclorul românesc și universal 

(2004) și am intuit monumentalitatea monografiei Meșterul Manole. 

Contribuție la studiul unei teme de folclor european (1973, 1997), confirmată 

prin cele afirmate de Ovidiu Bîrlea în Istoria folcloristicii românești sau în 

corespondența acestuia, pe care am avut prilejul să o editez:  
 

„Ți-o recomand, e bună, solidă şi serioasă, cum nu prea se scriu în 

acest domeniu”
4
 – îi scria Bîrlea nepoatei sale, Doina Blaga sau 

„Poți să exclami cu toată mulțumirea: ecce opus! Și cei de la bursa 

Humboldt pot fi satisfăcuți pe deplin că de data aceasta nu și-au 

mâncat pita în zadar. Ion Mușlea și Lucian Blaga nu mai sunt să se 

bucure în maniera dată pământenilor, dar cred că în clipele 

dumitale de intensă comuniune spirituală cu amintirea lor, vei 

percepe exprimarea mută a mulțumirii lor... postume: e suprema 

satisfacție pe care o poate avea un om.”
5
 

 

                                                 
3
 Lucian Blaga, Antologie de poezie populară/ Volksdichtung. Eine Anthologie, ediție 

îngrijită și traduceri de Ion Taloș, Artur Greive și Gerda Schüler, București, Editura 

Humanitas, 1995. 
4
 Corespondență Ovidiu Bîrlea – Doina Blaga, ediție îngrijită și adnotată de Andreea 

Buzaș, prefață de Ilie Moise, Alba Iulia, Editura Centrului de Cultură „Augustin Bena”, 

2017, p. 76. 
5
 Ovidiu Bîrlea – Ion Taloș. Corespondență 1963-1977, ediție îngrijită de Andreea 

Buzaș, introducere și note de Ion Taloș, Alba Iulia, Editura Centrului de Cultură 

„Augustin Bena”, 2017, p. 182. 
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Dacă într-o scrisoare din 3 noiembrie 1969, Petru Caraman îl sfătuia: 
 

„Mai lăsați și pe mai târziu și adăugați la viitoarele ediții ceea ce 

nu ați putut spune acum. Și pe mine m-a atras, ca o irezistibilă 

vrajă, problematica Meșterului Manole. […] E prea tulburător și 

prea adânc subiectul, așa cum îl văd eu, iar primejdia înecului e 

iminentă chiar pentru cei mai buni înotători…”
6
,  

 

imediat după apariția Meșterului Manole, în 20 aprilie 1973, Mircea Eliade îi 

confirma primirea cărții:  
 

„Dragă domnule Taloș, am primit acum câteva zile Meșterul 

Manole. […] Este, cert, monografia definitivă, cel puțin pentru 

generația D-tale și cea care se pregătește de lucru. Inutil să încerc 

a comenta, aici, calitățile cărții. Voi încerca să o prezint, împreună 

cu alte publicații etnografice și folcloristice românești, într-o 

recenzie mai lungă, probabil în History of Religions. Încă o dată, 

mulțumiri și felicitări! Al D-tale Mircea Eliade.”
7
 

 

Peste ani, am recunoscut aceeași rigoare științifică, aceeași limpezime, 

dar și unicitate, a ideilor așternute pe hârtie, în cărțile de autor mai recente
8
, pe 

care Ion Taloș le trimite întotdeauna în trei exemplare, cu dedicație, pentru cei 

trei prieteni sibieni, așa cum îi place să ne alinte pe mine și pe profesorii 

Amalia Pavelescu și Ilie Moise. 

Acceptând invitația noastră de a face parte din colegiul de redacție al 

periodicului „Studii și comunicări de etnologie”, deoarece aveam nevoie de 

nume cu rezonanță pentru acreditarea acestuia, Ion Taloș a devenit colaborator 

permanent al revistei sibiene, îmbogățindu-i paginile cu teme dintre cele mai 

interesante, europene și variate, vizând legenda antică „Leul cu spin în talpă”, 

Enciclopedia franceză și folclorul, Etnologia europeană în jurul anului 1800, 

Opera lui Ovidiu Bîrlea în mari biblioteci din străinătate, Răspunsurile la 

Chestionarele Odobescu și Hasdeu.  

Receptiv la noi proiecte editoriale, a contribuit cu studii la apariția unor 

sinteze ale institutului nostru, Din etnologia germanilor din România (2017) 

sau Studii de etnologie. In honorem prof. univ. dr. Ilie Moise (2018), 

încurajându-ne întotdeauna în demersul științific, fiindu-ne mereu aproape, o 

prezență pe cât de discretă, pe atât de fermă și evidentă... De altfel, toată 

                                                 
6
 Andreea Buzaș, Petru Caraman și Ion Taloș în corespondență. Considerații pe 

marginea unor scrisori inedite, în „Studii și comunicări de etnologie”, tomul XXXIII/ 

2019, p. 20-21. 
7
 Ovidiu Bîrlea – Ion Taloș. Corespondență 1963-1977…, p. 190. 

8
 Omul și leul. Studiu de antropologie culturală (2013), D’Italica à Sarmizegetusa: 

réflexions sur la culture populaire romane (2016), Folclor spaniol/sefard în România. 

File de istorie culturală (2017). 
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această fervență l-a călăuzit și îl va călăuzi întreaga viață pe Ion Taloș, 

indiferent că se află în România sau în Germania, peste tot pe unde trece lăsând 

un plus de valoare.  

Un sprijin aparte ne-a oferit în demersurile noastre de a marca așa cum 

se cuvine Centenarul nașterii lui Ovidiu Bîrlea, într-o rubrică specială în 

„Studii și comunicări de etnologie”. Apoi, puțin câte puțin, ca o continuare 

firească a preocupărilor mele de a edita corespondența folcloristului de la 

Mogoș cu nepoata sa, profesoara Doina Blaga de la Sibiu, s-a conturat una 

dintre cele mai frumoase și mai fructuoase dintre colaborările mele de până 

acum, aceea la volumul Ovidiu Bîrlea – Ion Taloș. Corespondență 1963-1977. 

Publicarea scrisorilor, fără nici o modificare, reprezintă, în primul rând, un real 

exercițiu de sinceritate… un omagiu adus de Ion Taloș magistrului și 

prietenului Ovidiu Bîrlea, căruia a reușit să-i contureze, în Introducerea acestei 

ediții, unul dintre cele mai complete și mai edificatoare portrete de până acum, 

o adevărată schiță monografică a vieții și activității cunoscutului folclorist. De 

altfel, Ion Taloș se numără printre cercetătorii care au scris cel mai mult despre 

Ovidiu Bîrlea, atât înainte cât și după 1990
9
, oferind „o cu totul altă imagine a 

marelui folclorist, aceea a unui om oarecum aspru, dar drept, sincer, dușman al 

șmecheriei (căreia i-a căzut victimă), atent și sensibil față de alții, cu un psihic 

complex, plin de nuanțe necunoscute și chiar nebănuite”
10

. 

În urma acestei colaborări cu Ion Taloș, am avut ocazia să descopăr un 

cercetător riguros, neobosit, dornic de a cunoaște lucruri noi, dar și un om 

jovial, un spirit tânăr, atent la tot ce-l înconjoară. Deși ne-am văzut doar de 

două ori (la Centenarul profesorului Gh. Pavelescu, în 2015 și la Zilele 

academice clujene, în 2018, când, alături de soție și de cumnată, au întâmpinat 

sibienii ca pe niște vechi și buni prieteni), a fost de ajuns să-i remarc ținuta 

elegantă, firescul gesturilor, zâmbetul cald, prezența activă în cadrul 

conferințelor, curiozitatea, încântarea cu care comunica și discreția cu care ne 

oferea sugestii dintre cele mai originale. Datorită lui Ion Taloș mi-am format o 

întreagă rețea de prieteni din generații apropiate, am intrat în legătură cu o serie 

de cercetători consacrați în diverse domenii umaniste și chiar am putut publica 

în revista „Fabula”. Toate acestea fac din Ion Taloș un om care unește oamenii 

și pe care e-mailurile noastre îl găsesc mereu prompt, în fața computerului, fie 

                                                 
9
 Amintim, în acest context, doar: Ovidiu Bîrlea (1917-1990), în „Fabula”. Zeitschrift 

für Erzählforschung, Göttingen, 31, Heft 3-4, 1990, p. 318-320; O operă 

impresionantă, în „Discobolul”, nr. 121-122-123, 2008, Alba Iulia, p. 176-187; Ovidiu 

Bîrlea și romanitatea folclorului nostru, în „Discobolul”, nr. 235-236-237, 2017, p. 

177-185; Opera lui Ovidiu Bîrlea în mari biblioteci din străinătate, în „Studii și 

comunicări de etnologie”, tomul XXXI/2017, Sibiu, p. 11-19; Petru Caraman și Ovidiu 

Bîrlea în corespondență, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei”, 2017, p. 

357-365. 
10

 Ion Taloș, Înțepăturile ariciului – Un secol de la nașterea lui Ovidiu Bîrlea, în 

„România literară”, nr. 30-31 / 14.07.2017-20.07.2017. 
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că se află la Cluj sau la Köln, ca pe un adevărat punct de referință al etnologiei 

românești.  

Dacă ar fi să mă joc puțin cu lunile anului, aș da fila calendarului meu 

filologico-etnologic și aș așeza luna iunie sub semnul lui Ion Taloș – cel ce a 

dobândit, de la timpul în care s-a născut
11

, o inconfundabilă solaritate, atât în 

latura sa umană, cât și în cea creatoare. 

La mulți ani, stimate domnule Taloș! 

 

Andreea BUZAȘ 

                                                 
11

 Ion Taloș s-a născut la 22 iunie 1934 în Prodănești, județul Sălaj. 

1953-1957: Studii: Limba și literatura română la Universitatea „V. Babeș”, Cluj; 

1957-1986: Cercetător și șef al Secției de Etnografie și Folclor din cadrul Centrului de 

Științe Sociale – Filiala Cluj a Academiei Române; 

1966-1967 și 1970: Bursier al Fundației „Alexander von Humboldt” la Freiburg 

(Breisgau); 

1970: Obține titlul de doctor al Universității din București; 

1978-1983: Lector de limba și literatura română la Institutul de romanistică al 

Universității din Köln; 

1980-1984: Editor al „Anuarului de Folclor”; inițiator și coordonator al unor proiecte 

științifice exhaustive, precum dicționarul-tezaur al proverbelor românești, maghiare și 

săsești din Transilvania; 

1993: Habilitarea la Universitatea din Köln; 

1986-2001: Docent privat și profesor universitar de literaturi populare romanice la 

Universitatea din Köln; 

2001-2008: Profesor invitat al Facultății de Studii Europene a Universității „Babeș-

Bolyai” Cluj-Napoca; 

Principalele domenii științifice de interes: folclor literar românesc (balade, colinde, 

proverbe, istoria folcloristicii), folclor romanic (balade spaniole, folclorul sefarzilor ș.a.). 
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Hanni Markel 80 

 

Incredibil! Hanni Markel, buna mea prietenă 

de la „Arhiva de folclor” din Cluj, a împlinit 80 de 

ani! Deși ne-am cunoscut cu zeci de ani în urmă (cu 

siguranță în celălalt mileniu!), optimismul său 

incurabil și perpetua sa tinerețe spirituală au exclus 

gândul că și Hanni ar putea îmbătrâni. Dar… timpul 

a curs, și în cazul ei, cu imperturbabila-i cadență, iar 

calendarul ne spune că în 9 august 2019 Hanni 

Markel a împlinit 80 de primăveri.  

O vârstă care mă face să scotocesc arhiva 

institutului, să trec în revistă colaborările la „Studii 

și comunicări de etnologie”, eventuale scrisori (în 

tinerețea noastră, stimați colegi mai tineri, se 

comunica și în scris!), iar după 2000… mail-urile. 

Și constat cu reală bucurie, că prietenia noastră își 

numără anii cu deceniile, iar colaborarea științifică depășește patruzeci de ani. 

Adevărate recorduri de fidelitate față de un amic și față de o revistă! 

Prima colaborare cu Sibiul – Katharina Roppelt și poveștile ei – apărută 

în tomul al III-lea al periodicului nostru, „Studii și comunicări de etnologie” 

(1981), aduce în prim plan „Țara Secașelor”, o zonă atât de apropiată 

amândurora, un spațiu al toleranței și al bunei înțelegeri unde „sașii poartă 

țundră și joacă învârtită”, iar româncele „se cântă de moarte” în versuri de o 

tristețe sfâșietoare, după vecina Maia ori cumătrul Hans. 

Preocupată de proza populară săsească, Hanni va publica în 1971, la 

editura Kriterion, Josef Haltrich, Povești populare săsești din Transilvania 

(Sächsische Volksmärchen aus Siebenbürgen), dar și studiul Proveniența 

poveștilor lui Josef Haltrich, apărut la Cluj-Napoca în „Anuarul de folclor”, 

II/1981.  

Alte contribuții la istoria folcloristicii săsești vizează răspunsurile primite 

de W. Mannhardt de la sașii din Ardeal, privind obiceiurile agrare și practicile 

aferente, cu accent pe momentul recoltării grâului. Materialul provine din 37 de 

sate locuite, deopotrivă, de români și sași. Intitulat Cu privire la ancheta lui W. 

Mannhardt (1865). Răspunsurile de la sașii din Ardeal, studiul a apărut la Cluj, 

în „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei” pe anii 1965-1967 și rămâne 
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până astăzi una dintre cele mai interesante contribuții științifice ale 

cercetătoarei Hanni Markel. 

Studiul se înscrie în siajul preocupărilor mai vechi ale cercetătoarei, 

legate de fenomenul bilingvismului într-o comunitate din județul Sibiu (Păuca), 

unde informatorii sași dețin un bogat repertoriu de piese românești, povestite 

atât în săsește, cât și în română. 

În 2016, a publicat, în anuarul nostru, împreună cu soțul său, Michael 

Markel – Teatrul săsesc la și din Viscri (Volkstheater in und aus 

Deutschkirch), care conține într-o adendă, ediția critică a unui al treilea text 

transilvănean, în limba germană, despre Irod (Herodes), notat de către Johann 

Markel (1899-1974), în 1912. Autorii studiului au recuperat, în 1966, date 

valoroase şi inedite privind punerile în scenă ale piesei la începutul secolului al 

XX-lea. O a doua parte a studiului trece în revistă replica contemporană la 

teatrul popular tradițional prin performarea anuală, de carnaval, într-un local 

din Nürnberg, a unor piese în dialect, parțial cântate, create şi interpretate de 

către un grup de bărbați, în jur de 50 de ani, pentru publicul provenit din Viscri. 

Fenomenul se recomandă unor viitoare studii privind condițiile perpetuării unor 

forme tradiționale în diaspora emigrației. 

Stabilită din 1992 la Nürnberg (Germania), Hanni Markel, care s-a 

născut și a copilărit în județul Sibiu, continuă și astăzi să asigure rubrica în 

dialect săsesc a „Ziarului Asociației Sașilor” din München, semn că nu a uitat 

niciodată Transilvania și lumea satului ardelenesc. De altfel, prin tot ce a 

realizat, prin întreaga sa activitate științifică, Hanni Markel aparține lumii 

academice și spațiului transilvan. Că așa stau lucrurile o demonstrează, 

îndeosebi, enciclopediile și dicționarele de specialitate apărute în spațiul 

românesc (Ilie Moise, Sibiu – repere etnologice, Honterus, Sibiu, 2004, p. 88; 

Iordan Datcu, Dicționarul etnologilor români, Editura Saeculum I.O., 

București, 2006, p. 569-570; Andreea Buzaș, Ilie Moise, Din etnologia 

germanilor din România, Honterus, Sibiu, 2017, p. 356), care îi consemnează 

întreaga activitate științifică și o consideră una dintre cele mai aplicate 

cercetătoare a culturii săsești din România. 

La ceas aniversar, comunitatea academică din Sibiu și redacția revistei 

„Studii și comunicări de etnologie” îi urează colaboratoarei noastre din 

Nürnberg multă sănătate, putere de muncă și un prietenesc La mulți ani! 

 

Ilie MOISE 
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Steluța Popa 75 
 

Absolventă a Conservatorului „Ciprian 

Porumbescu” din București, Steluța Popa face 

parte din primul eșalon de cercetători de la 

„Institutul de Etnografie și Folclor” pe care i-am 

cunoscut în anii ’70, la puțină vreme după 

venirea mea la Sibiu. Drumurile sale spre 

Topârcea – localitatea în care se născuse la 9 

noiembrie 1944 – treceau, întotdeauna, prin 

Sibiu, orașul unde, adeseori, era invitată în 

juriile festivalurilor folclorice zonale sau 

naționale. Era atașată sentimental de locurile în 

care s-a născut și cunoștea elementele de 

identitate ale muzicii populare sud-transilvănene 

ca nimeni altul. Vârsta apropiată și interesul 

pentru cultura și civilizația tradițională din zona Sibiului au condus la o 

prietenie care, iată, a trecut de mult pragul a patru decenii. Întâlnirile periodice 

din juriile județene ori naționale, participarea, an de an, la desfășurarea 

obiceiului „Boul cu sânziene” de la Topârcea și îndeosebi „slăbiciunea” 

amândurora pentru Ilarion Cocișiu – cercetătorul de marcă al folclorului 

transilvan născut pe Valea Hârtibaciului – au consolidat amiciția noastră. 

Am salutat, cu reală bucurie, apariția primului volum din „Colecția 

Națională de Folclor” – Obiceiuri de iarnă. Folclor muzical din repertoriul 

copiilor. Tipologie muzicală. Colecție de cântece, apărut la Editura Muzicală 

din București, în 1981, sub semnătura Steluței Popa. Rod al unor minuțioase 

cercetări în întreg spațiul românesc, cartea Steluței Popa surprinde cu talent și 

multă știință, „imaginea fidelă a particularităților de interpretare ale copiilor” 

după cum remarca Elena Hlinca-Drăgan în „Anuarul de folclor”, II, Cluj, 1981. 

Prețuindu-l mult pe Ilarion Cocișiu, în 1982, a lămurit-o pe profesoara 

Emilia Comișel să-mi trimită un manuscris aparținând etnomuzicologului de la 

Retiș, pe care l-am publicat sub numele Cântece de seceriș, în „Studii și 

comunicări de etnologie”, tomul IV/1982. Studiul este însoțit de o substanțială 

prezentare a activității științifice a lui Cocișiu, cu următoarea subliniere: 

„Cuvântul de față se înscrie în dorința de a face cunoscută munca unui coleg, a 

cărui viață a luat sfârșit în plin avânt creator, la 21 noiembrie 1952, la doar 42 

de ani, căruia îi aduc un pios omagiu de recunoștință” (E. Comișel).  
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În septembrie 1982, când se împlineau trei decenii de la decesul 

etnomuzicologului, am marcat momentul în cadrul Festivalului „Cibinium”, la 

Căminul Cultural din Retiș – satul în care s-a născut Ilarion Cocișiu. Evocarea 

personalității lui Cocișiu (de profesorii Cornel Arion și Ilie Moise) a fost 

urmată de lansarea volumului al IV-lea al periodicului „Studii și comunicări de 

etnologie”. 

După 1989, Steluța Popa a fost unul dintre primii specialiști români care 

a făcut parte dintr-o echipă interdisciplinară ce a întreprins o cercetare 

etnomuzicală în raioanele Orhei, Călărași, Strășeni, Căușeni, Cimișlia și 

Găinari din Republica Moldova. Materialul cules cu acest prilej a fost publicat 

în volumul Folclor muzical din Basarabia. Cântecul propriu-zis. Repere 

funcționale și tipologice (Timișoara, Editura „Augusta”, 1999). 

Momentul următor și poate cel mai important în recuperarea operei lui 

Cocișiu rămâne vara lui 1999 când reprezentanții comunității din Retiș, 

împreună cu notabilitățile județene, l-au comemorat pe cel mai cunoscut fiu al 

localității – etnomuzicologul Ilarion Cocișiu (1910-1952). Pe casa în care s-a 

născut s-a așezat o placă memorială, primăria l-a declarat „cetățean de onoare” 

post-mortem, iar școala unde și-a început studiile a primit numele Ilarion 

Cocișiu, gesturi menite a marca prețuirea de care se bucură ilustrul muzicolog 

în satul și județul de unde a pornit. 

La manifestările de la Retiş au participat din partea Institutului de 

Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu”, Bucureşti, prof. univ. Emilia 

Comişel (colegă de generaţie a muzicianului), precum şi cercetătoarele Steluţa 

Popa şi Irina Dragnea. În alocuţiunea rostită la dezvelirea plăcii 

comemorative, Emilia Comişel l-a evocat cu multă căldură pe fostul său coleg, 

model de corectitudine, de cinste şi hărnicie.  

Din nefericire, părăsind această lume la doar 42 de ani, Ilarion Cocişiu  

n-a mai apucat să-şi publice o serie de studii rămase încă între manuscrisele de 

la Institutul de Etnografie şi Folclor. „Datoria noastă – spunea cunoscuta 

cercetătoare în finalul alocuţiunii – este să facem tot posibilul ca acest tezaur 

extraordinar pe care ni l-a lăsat nouă moştenire, să-l organizăm, să-l cunoaştem 

şi să-l publicăm”. Un îndemn pe care l-a preluat şi transmis cu titlul de 

rugăminte şi obligaţie profesională colegei Steluţa Popa, omul şi cercetătorul 

cel mai indicat pentru o asemenea operaţiune. Tipărirea volumelor urma să fie 

asigurată de Centrul Judeţean al Creaţiei Populare Sibiu, prin directorul său, 

prof. Traian Rapiţă, prezent la manifestările de la Retiş.  

Tenace şi riguroasă (aşa cum îi stă bine unei ardelence), Steluţa Popa şi-a 

onorat promisiunea de la Retiş, prezentându-ne, în toamna lui 2001, 

manuscrisul primului său volum din seria Cocişiu, o detaliată şi pertinentă 

prezentare a vieţii şi activităţii cercetătorului născut în Retiş. Este, după ştiinţa 

mea, prima restituire integrală a multiplelor laturi ale activităţii acestuia 

(folclorist, etnomuzicolog, critic muzical, profesor, dirijor şi compozitor), 

pornind de la fondul de documente Ilarion Cocişiu, păstrat la Institutul de 
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Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu” din Bucureşti. Acest fond de 

manuscrise, de o valoare incomensurabilă („peste nouă mii de cântece, texte 

poetice şi informaţii folclorice de tot felul”) urmează să intre, astfel, în circuitul 

ştiinţific din România, aducând o contribuţie remarcabilă la istoria 

etnomuzicologiei româneşti de la mijlocul veacului trecut. Este, indubitabil, aşa 

cum subliniază şi autoarea „prima încercare de sistematizare şi clasificare a 

operei lui Ilarion Cocişiu” (p. 3). 

Dar… pentru că de cele mai multe ori există și un dar… socoteala de 

acasă nu se potrivește întotdeauna cu aceea din târg! În toamna lui 2001, Sibiul 

a pierdut, la numai 50 de ani, pe prof. Traian Rapiță – unul dintre stâlpii 

culturii tradiționale din zonă, iar tipărirea volumului I din seria Cocișiu este… 

amânată. Vor mai trece mai bine de 5 ani până la apariția volumului Ilarion 

Cocișiu, Opere I. Studii. Articole, ediție îngrijită de Steluța Popa, prefață de Ilie 

Moise, Sibiu, Editura „Imago”, 2007. 

Încercând o succintă evaluare a celor peste trei decenii de activitate 

științifică, constatăm că Steluța Popa a realizat culegeri muzicale în cca 70 de 

localități, dispuse pe întreg arealul românesc, concretizate în peste 10.000 de 

piese, însoțite de un consistent și variat material informativ, depuse în Arhiva 

Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” București. A făcut 

parte din colective interdisciplinare care au realizat 12 filme documentare cu 

tematică folclorică și a publicat trei cărți și zeci de studii și articole de 

specialitate. 

La ceas aniversar îi dorim colegei și prietenei noastre, Steluța Popa, 

însănătoșire grabnică și putere de muncă pentru a putea asigura continuarea/ 

consilierea științifică a întregii ediții Cocișiu. 

La mulți ani, dragă Steluța! 

Ilie MOISE 
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70 de ani de la înființarea Institutului de Etnografie și Folclor 

„Constantin Brăiloiu” 
 

În anul 1949, prin decretul nr. 136 din 5/6 aprilie, se înființa, la 

București, sub directoratul lui Harry Brauner, Institutul de Folclor, o structură 

instituțională complexă, reprezentativă pentru studiul culturii populare, care 

continua și funcționa prin unirea celor două arhive de folclor întemeiate în 

primele decenii ale secolului al XX-lea: Arhiva de Folklore a Societății 

Compozitorilor Români (organizată de Constantin Brăiloiu) și Arhiva 

Fonogramică a Ministerului Cultelor și Artelor (întemeiată de George Breazul). 

Cu o autoritate pe plan național, grație specialiștilor formați în sistem 

academic, misiunea noului institut consta în a reda cu multă obiectivitate și 

acribie științifică sincretismul fenomenului folcloric în contextele sale de 

manifestare. În 1962, Institutul a trecut în subordinea Academiei Române. 

Capătă numele de Institutul de Etnografie și Folclor prin unificarea Institutului 

de Folclor cu Sectorul de Etnografie al „Institutului de Arheologie” al 

Academiei Române. Din 1990, poartă numele lui Constantin Brăiloiu. 

 Sediul Institutului de Etnografie și Folclor „C. Brăiloiu”,  

str. Dem. I. Dobrescu, nr. 9, București (foto: Ion Șerban) 
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„Arc peste timp”, marți, 11 iunie 2019, în Amfiteatrul „Ion Heliade 

Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române, Institutul de Etnografie și 

Folclor „Constantin Brăiloiu” a marcat sărbătorirea celor 70 de ani de la 

înființarea sa, în prezența cercetătorilor și a colaboratorilor apropiați ai 

prestigioasei instituții, precum prof. dr. Georgeta Stoica – membru de onoare al 

Academiei Române, prof. univ. dr. emerit Nicolae Constantinescu, conf. univ. 

dr. Paula Popoiu – director general al Muzeului Național al Satului „Dimitrie 

Gusti”, prof. univ. dr. Ion Ghinoiu – secretar științific al Institutului de 

Etnografie și Folclor, dr. Irina Cajal – subsecretar de stat în Ministerul Culturii, 

Gabriela Dumitrescu – reprezentant al Bibliotecii Academiei Române, prof. dr. 

Adrian Silvan Ionescu – director al Institutului de Istorie a Artei „George 

Oprescu”, Alexandra Ciutacu – publicist al Editurii Academiei Române, dr. 

Monica Dumitrașcu – reprezentanta Institutului de Geografie al Academiei 

Române, Iordan Datcu – folclorist, redutabil editor și colaborator al institutului, 

prof. univ. dr. Gheorghiță Geană – Cs I la Institutul de Antropologie „Francisc 

Rainer”, Aurelian Popa Stavri – reprezentant al Radiodifuziunii române, 

cercetătorii Sanda Golopenția și Constantin Eretescu, colegii din Cluj și 

Timișoara, dr. Cosmina Timoce-Mocanu, prof. univ. dr. Otilia Hedeșan și prof. 

univ. dr. Ovidiu Papană, reprezentanți ai generației de specialiști care ne-a 

precedat, cercetătoarele Elena Maxim, dr. Ofelia Văduva ș.a. 

În deschiderea sesiunii, acad. Ioan Dumitrache – secretarul general al 

Academiei Române – a adresat un mesaj din partea președintelui Academiei 

Române, acad. Ioan Aurel Pop și a felicitat institutul pentru cei 70 de ani de 

existență, dar, în mod special, pentru rezultatele deosebite pe care institutul le-a 

obținut în activitatea de cercetare academică. Totodată, a subliniat că Biroul 

Prezidiului Academiei Române va susține, în continuare, proiectele de 

cercetare ale acestuia: „Este vorba de valorile naționale, este vorba de cultura 

românească; aceasta trebuie să fie vie, trebuie să fie întreținută, dar mai ales să 

fie dezvoltată în mod corespunzător. România are tradiție, România este o țară 

cu înaltă cultură, România este, așa cum o știm cu toții, profund atașată 

valorilor europene, culturii europene, dar, în același timp, România are 

identitatea ei, iar folclorul românesc trebuie să fie menținut și dezvoltat în 

continuare”. 

Directorul Institutului, acad. Sabina Cornelia Ispas, a prezentat un scurt 

istoric al activității de cercetare, ilustrat cu proiecția unor documente din 

Arhiva Multimedia a instituției noastre. Mulțumind pentru prezența în număr 

atât de mare a celor care, în acest fel, dovedesc aprecierea pe care o manifestă 

față de activitatea colectivelor de cercetare ale instituției, a remarcat calitatea 

expoziției organizată cu acest prilej, pe care a asemănat-o cu un Album de 

familie „care reunește cam două generații și jumătate de cercetare continuă, cu 

planuri care decurg unul dintr-altul, care se dezvoltă, evoluează și care se 

revendică ca orientare și direcție din secolul al XVIII-lea, de la prințul Dimitrie 

Cantemir, primul membru al unei academii europene care a scris Descriptio 
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Moldavie, a făcut cercetări în domeniul muzicii orientale și a fost fondator al 

multor idei pe care generațiile acestea, amintite, întotdeauna au trebuit să le 

menționeze. De asemenea, nu trebuie să-i uităm pe B.P. Hasdeu, pe Ov. 

Densusianu, pe D. Caracostea, pe Al. Odobescu, toți cei care au trasat direcții 

pe care noi le-am urmărit în cercetarea desfășurată în institutul nostru”. 

Acad. Georgeta Stoica, membru corespondent al Academiei Române, a 

relatat cu emoție momentul întâlnirii sale cu Institutul, cu Muzeul Satului și cu 

marii profesori: „Încă de la început, înaintașii institutului, cei care au propus 

înființarea Arhivei de Folclor, au stabilit niște linii directoare pe care urmau să 

constituie coordonatele activității în viitor, precum: constituirea de colecții, 

înregistrările pe suluri de ceară, ceea ce era o mare noutate la vremea 

respectivă, înregistrările din vremea lui C. Brăiloiu, constituirea Atlasului de 

folclor și a Atlasului etnografic. A fost o muncă colectivă la care au participat 

toți cei care s-au priceput și care au făcut vreodată cercetări în teren, nu numai 

colegii de la institut, colegi din muzee, colegi din universități, de peste tot și-au 

dat mâna și au adunat pe teren datele necesare pentru constituirea Atlasului. 

Institutul este foarte bogat, bogat și sărac în același timp, nu este bogat în 

fonduri, ci în patrimoniul pe care îl deține: colecția de suluri (cilindri) cu 

înregistrările de pe vremea lui G. Breazu, colecția de înregistrări pe bandă 

magnetică, colecția de fotografii, pentru că între timp specialiștii au înțeles că 

nu se poate să facă singuri o lucrare atât de mare și au colaborat foarte strâns de 

pildă cu echipele lui Gusti și au participat și au cules cu toții și date de folclor 

și date de etnografie. Vedeți, unirea face puterea”. 

Reamintindu-și cât este de util astăzi să avem conservate în arhive și în 

depozitele muzeelor obiectele care altădată au făcut istoria satului românesc, 

istoria României, Paula Popoiu a subliniat importanța salvgardării și protejării 

patrimoniului material și imaterial. 

Decupând din lunga istorie a Institutului un segment temporal, cincinalul 

1961-1965, profesorul Nicolae Constantinescu a subliniat abilitatea 

extraordinară a celor care lucrează în domeniul ideologic (folcloriști, etnografi, 

etnologi), găsind formula prin care au putut să salveze valorile tradiției. Pentru 

această perioadă au fost reținute numele mai multor coreologi (Constantin 

Costea, Vera Proca Ciortea), etnomuzicologi și folcloriști literari (Constantin 

Gh. Prichici și Vasile D. Nicolescu, Paula Carp și Alexandru Amzulescu, 

Nicolae Rădulescu, Eugenia Cernea, Tudor Pinteanu, Romulus Vuia, Mihai 

Pop, Adrian Fochi, Monica Brătulescu). 

Cu referire la activitatea a trei generații de etnografi ai institutului, 

profesorul Ion Ghinoiu a creionat munca cercetătorilor antrenați în cele două 

proiecte mari, Atlasul Etnografic Român și Corpusul de documente 

etnografice: „În acest secol al globalizării culturale a Terrei, prezintă mare 

interes păstrarea identității statelor europene și a continentului european în 

raport cu celelalte continente. Procesul elaborării celui mai complex act dedicat 

vreodată culturii și civilizației populare a cunoscut dezbateri teoretice și 
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metodologice, cu multe reușite, dar și cu multe momente de stagnare și impas. 

Dezbaterile teoretice și metodologice, elaborarea chestionarelor și fixarea 

localităților unde urmau să realizeze cercetările s-au încheiat în 1972. 

Anchetele efectuate au durat 13 ani, prelucrarea materialului a durat 20 de ani, 

cartografierea computerizată de etnografii institutului și publicarea la Editura 

Academiei au durat 10 ani. A fost, așadar, un proiect de aproape jumătate de 

secol”. 

O intervenție vibrantă a fost cea a Monicăi Dumitrașcu, de la Institutul 

de Geografie al Academiei Române, care, în numele Consiliului științific al 

instituției pe care o reprezintă și al acad. Dan Bălteanu, a ținut să ne ureze La 

mulți ani și multe realizări în activitatea de cercetare viitoare: „Pentru că 

geografia și etnografia au rădăcini comune, după cum s-a menționat în 

discursul de la început despre Descriptio Moldavie a lui Dimitrie Cantemir… 

Dar legăturile noastre nu se opresc aici, noi suntem cu 5 ani mai bătrâni decât 

Dvs., împlinim în acest an 75 de ani și ne desfășurăm activitatea în Casa 

Simion Mehedinți; Simion Mehedinți care nu este numai fondatorul geografiei 

moderne, dar care este recunoscut prin studiile domniei sale de antropologie, de 

etnografie, de sociologie, fiind prezent în tabloul de familie al Institutului de 

Etnografie și Folclor alături de un alt geograf, George Vâlsan. Am ținut să vă 

fim alături și să vă oferim o Diplomă de Excelență cu ocazia împlinirii a 70 de 

ani de tradiție și performanță în cercetarea științifică la nivel național și 

internațional”. 

Irina Cajal Marin a ținut o alocuțiune plină de emoție și vie recunoștință 

pentru devenirea sa profesională și înnoirea intelectuală, în anii în care a activat 

în interiorul colectivului de cercetare al Atlasului Etnografic Român. 

Mărturisind că viața Domniei Sale este în mijlocul oamenilor din institut, a 

enumerat distinși colegi – o pleiadă de oameni care, în mare parte, astăzi nu 

mai sunt și a vorbit despre însemnătatea aparte a culturii și cercetării pe vremea 

când toți aceștia își desfășurau activitatea în institut (Paul Petrescu, Romulus 

Vulcănescu, Mihai Pop, C.A. Rosetti, Germina Comănici, Marina Marinescu, 

Paul Drogeanu, Iulica Enăchescu, Boris Zderciuc, Ion Ilișiu, Nicolae Nistor, 

Sabina Ispas ș.a.).  

O prezență deosebită și un discurs sensibil a avut Alexandra Ciutacu, 

rememorând cu plăcere momentul apariției primului număr al Anuarului 

Institutului de Etnografie și Folclor, în urmă cu 20 de ani, pe care l-a îngrijit, 

iar astăzi, împreună cu Sofia Morar și Mariana Șerbănescu, s-a îngrijit de 

volumul omagial dedicat Centenarului Marii Uniri de la 1918, Etnologie 

românească. Tradiție. Cultură. Civilizație, o continuitate editorială firească a 

publicațiilor seriale inițiate de Academia Română. 

Manifestarea a fost urmată de lansările de carte și de periodice apărute în 

ultima perioadă prin strădania specialiștilor din colectivele de cercetare ale 

institutului, valorificări editoriale ale lucrărilor din cadrul planului de cercetare: 

Etnologie românească. Tradiție. Cultură. Civilizație; Habitatul. Răspunsuri la 
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chestionarele Atlasului Etnografic Român. Volumul V. Dobrogea, Muntenia, 

2019, elaborare, îngrijire științifică și redacțională de Alina Ioana Ciobănel 

(București, Editura Etnologică); Alimentația. Răspunsuri la chestionarele 

Atlasului Etnografic Român. Volumul I. Oltenia, 2018, coord. general Ion 

Ghinoiu, elaborare, îngrijire științifică și redacțională Cătălin Alexa, Cornelia 

Belcin Pleșca, Laura Ioana Toader (București, Editura Etnologică); Anuarul 

Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, serie nouă, tom 29, 

2018, redactor-șef acad. Sabina Ispas, responsabili de număr Lucian David, 

Constantin Secară și Iulia Wisoșenschi (București, Editura Academiei 

Române); Revista de etnografie și folclor/ Journal of Ethnography and 

Folklore, serie nouă, 1-2/2018, redactor-șef acad. Sabina Ispas, redactor 

responsabil dr. Marin Marian-Bălașa (București, Editura Academiei).  

Activitatea desfășurată pe parcursul celor 70 de ani ai institutului a fost 

prezentată într-o expoziție de fotografii care aparțin fondului din Arhiva 

Multimedia a institutului. Astfel, în discursul vizual expozițional propus, 

punctul de pornire a fost cel al predecesorilor care au marcat domeniul 

etnologic românesc, printre aceștia remarcându-se Dimitrie Cantemir, Mihail 

Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Alexandru Odobescu, B.P. Hasdeu, Ovid 

Densusianu etc. Întemeierea Institutului de Folclor în anul 1949, ilustrată    

într-unul din panourile expoziționale centrale, a avut la bază documente care au 

aparținut celor două arhive de bază, Arhiva Fonogramică a Ministerului 

Artelor și Cultelor, creată în 1927, coordonată de etnomuzicologul George 

Breazu și Arhiva de Folklore fondată în 1928, aparținând Societății 

Compozitorilor Români, sub directa îndrumare a compozitorului și 

etnomuzicologului Constantin Brăiloiu. Obiectivele principale ale arhivelor au 

fost, încă de la întemeiere, culegerea de „muzici populare” adunate din tot 

arealul românesc, activitate continuată și după reunificarea acestora sub noul 

nume, Institutul de Folclor. Instituției create i s-au alăturat specialiști pregătiți 

în discipline precum filologia, etnografia, muzicologia, coreologia, sociologia, 

care au contribuit la cercetarea fenomenelor de cultură populară. Prin 

activitatea lor susținută, au reușit, în scurt timp, să plaseze arhiva în rândul 

celor mai prestigioase instituții de acest tip din Europa. În prezent, arhiva 

aparține Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” și deține 

documente de cultură orală autentice adunate, de-a lungul celor 70 de ani de 

funcționare, pe diferiţi suporţi de înregistrare, de la primele forme de 

consemnare realizate pe hârtie, la cele sonore, de imagine – exprimate prin 

toate tipurile de limbaj: verbal, muzical, coreic etc. –, până la apariţia suporţilor 

digitali de astăzi. În conceperea expoziției, s-a avut în vedere ilustrarea cu 

documente arhivistice relevante, aparținând celor șase depozite care găzduiesc 

fonduri arhivistice specifice: Papetar, Fonoteca, Discoteca, Bandoteca, 

Filmoteca, Fototeca. Elaborate în urma campaniilor de culegere, cu sau fără 

înregistrare pe suport sonor, fondurile cuprind o paletă complexă de 

documente. Anterior apariției noii tehnologii de înregistrare digitală, cercetările 
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de teren erau realizate fie individual, fie, de cele mai multe ori, în echipe 

multidisciplinare care consemnau în scris, simultan și în detaliu, desfășurarea 

unor evenimente comune, de amploare, care aveau loc într-o comunitate. 

Fiecare cercetător, conform pregătirii lui științifice, urmărea și consemna 

descriptiv segmentul care îi suscita interesul. Încă din primii ani de funcționare, 

activitatea diversificată a institutului s-a evidențiat și prin manifestările artistice 

constante și susținute ale Orchestrei „Barbu Lăutaru”, care, grație efortului și 

străduințelor primului director al Institutului, Harry Brauner, s-a transferat de la 

Sindicatul Artiștilor Instrumentiști la structura organizatorică a noului institut, 

având ca dirijor pe Ion-Luca Bănățeanu. În vremurile tulburi ale sfârșitului 

primului război mondial, înființarea, în anul 1945, a unei orchestre cu 

instrumentiști valoroși de origine rromă, în scopul salvării acestora de la 

deportările din Transnistria, a constituit un act de mare curaj și de adâncă 

solidaritate umană. Sub cupola protectoare a noii orchestre și sub îndrumarea 

atentă a violonistului și compozitorului Petrică Moțoi, numeroși instrumentiști 

de etnie rromă, peste șaptezeci și șase, a căror identitate public asumată era 

românească, devin membrii orchestrei „Doina Românească”. Misiunea acestei 

structuri artistice era aceea de a crea o formație lăutărească de nivel național, 

dar și un ansamblu reprezentativ de export internațional al artei populare. Un 

an mai târziu, sub bagheta dirijorală a lui Victor Predescu, ales președinte al 

Sindicatului Artiștilor Instrumentiști, orchestra „Doina Românească” își 

schimbă titulatura și devine „Orchestra Barbu Lăutaru”, printre membrii 

fondatori numărându-se dirijorul și violonistul Ion Luca-Bănățeanu. În cei 

câțiva ani de activitate, orchestra a fost condusă de Victor Predescu, Ion Luca-

Bănățeanu, Nicu Stănescu, Ionel Budișteanu, Florian Economu, Zisu 

Georgescu, iar dintre interpreții vocali din cadrul orchestrei îi putem aminti pe 

Maria Lătărețu, Aurelia Fătu-Răduțu, Ion Cristoreanu, Dan Moisescu
1
. 

Un alt merit al expoziției este acela de a evidenția activitatea de cercetare 

a unor specialiști ai institutului, care au devenit coordonatorii principalelor 

sectoare de cercetare: literar, muzical, coregrafic și etnografic. Alipirea, în anul 

1963, a sectorului de etnografie al Institutului de Istoria Artei la Institutul de 

Folclor a generat apariția noii titulaturi și anume, Institutul de Etnografie si 

Folclor, sub tutela Academiei Române. În urma acestui demers, se creează un 

nou fond de documente manuscrise care va constitui substanța viitorului Atlas 

Etnografic Român, la alcătuirea căruia vor contribui atât cercetătorii 

institutului, cât și specialiști din muzee și alte institute de cercetare din țară. 

În cadrul fiecărui panou tematic, realizatorii expoziției au căutat să 

evidențieze trei aspecte: coordonatorii sectoarelor, membrii sectoarelor și 

documente de referință create de aceștia în cadrul campaniilor de teren și 

utilizate în lucrările de sinteză ale Institutului de Etnografie și Folclor.  

                                                 
1
 Viorel Cosma, Lăutarii de ieri și de azi, ediția a II-a, Editura Du Style, București, 

1996, p. 351. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Victor_Predescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Luca-B%C4%83n%C4%83%C8%9Beanu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Luca-B%C4%83n%C4%83%C8%9Beanu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nicu_St%C4%83nescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ionel_Budi%C8%99teanu
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Florian_Economu&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Zisu_Georgescu&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Zisu_Georgescu&action=edit&redlink=1
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În consonanță cu dinamica domeniului și cu gradul de evoluție al 

disciplinei, înnoirea instrumentelor de lucru atât la nivel metodologic, cât și al 

clasificării informațiilor, a constituit un aspect relevant în maniera de concepere 

a expoziției consacrate împlinirii a 70 de ani de activitate. Informațiile 

publicate, sub forma diversificată a bibliografiei generale a etnografiei și 

folclorului românesc, antologiilor, ediţiilor critice alcătuite după toate 

exigenţele filologice, redactarea tipologiilor categoriale (Colecția Națională de 

Folclor), a Atlasului Etnografic Român și a seriei Documente Etnografice 

Române (DER) și, nu în ultimul rând, a CD-urilor document, reprezintă rodul 

unei munci științifice complexe a colectivelor de cercetători ai institutului. 

Specialiștii institutului şi, în special, cei ai colectivului de Arhive Multimedia, 

au ca sarcină, pe lângă activitatea de completare a fondurilor cu material inedit 

cules pe teren, şi activități științifice riguroase de valorificare, în care 

informațiile din arhivă și cele de bibliotecă, coroborate cu datele culese pe 

teren, sunt sistematizate și organizate științific sub forma unor lucrări 

semnificative și relevante pentru domeniile etnologice. Începând din a doua 

jumătate a secolului al XX-lea, Arhiva de Folclor a reuşit editarea a numeroase 

discuri document, primul care a inițiat această acţiune fiind Constantin 

Brăiloiu.  

După imprimarea celor „851 de feţe de disc care cuprind 1784 de 

melodii” adunate din tot arealul românesc şi din zonele geografice locuite de 

români, urmează multe alte discuri cu material reprezentativ din arhivă, 

alcătuite și editate de personalităţi marcante precum Tiberiu Alexandru, 

Alexandru Amzulescu, Emilia Comişel, Ovidiu Bîrlea ş.a.  

În anul 1984, Tiberiu Alexandru, în colaborare cu casa de discuri 

Electrecord, editează seria de 6 discuri document, ordonate după criteriul zonal: 

Oltenia, Bucovina, Transilvania, Arad și Câmpia Transilvaniei, Maramureș - 

zona Oaș și Ilfov - Vlașca, Teleorman. 

În anul 1999 Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu” 

reîncepe editarea discurilor document, imprimate pe suport digital - CD. Primul 

CD înregistrat este intitulat Rădăcini, urmat în 2001 de Cântecul epic eroic, 

Tumbe, tumbe și Cântece populare aromâne în anul 2002. În anii 2004 şi 2005 

a fost finalizat proiectul Doina, din aceeaşi serie, lucrare de referinţă care 

include două CD-uri cu 61 de capodopere muzicale şi poetice, a căror editare a 

durat aproape trei ani. Autorii, etnomuzicologii Mariana Kahane şi Marian 

Lupaşcu, au publicat şi varianta De când zic: mă duc, mă duc, cântată de Lache 

Găzaru în 1951. De asemenea, în anul 2007, Institutul, în colaborare cu 

cotidianul Jurnalul Naţional, a realizat imprimarea unor CD-uri de colecţie, 

printre care amintim Taraful din Clejani, Clejanii de altădată 1949-1952 şi 

Cântări Din Lada De Zestre (2008).  

Munca de cercetare nu se poate realiza fără competențele unor specialiști 

din cadrul serviciului tehnic și cel fotografic: ingineri și tehnicieni de sunet, 

operatori de film și fotografi, a căror sarcină importantă era aceea de a însoți 



70 de ani de la înființarea IEF…                                                                                                 259 

 

cercetătorii pe teren și de a înregistra cu tehnicile și tehnologiile moderne 

(captare, redare, prelucrare a sunetului și imaginii) manifestările complexe ale 

fenomenelor culturii populare. 

Secțiunea finală a expoziției, In memoriam, a fost gândită ca un act de 

recunoștință al generației tinere de cercetători față de generațiile care i-au 

precedat, cu dorința de a păstra vie memoria specialiștilor din institut, 

personalități marcante, dedicate, devotate studiului culturii tradiționale 

românești, a căror muncă științifică, adesea tăcută, discretă dar temeinică, a 

contribuit hotărâtor la dezvoltarea disciplinelor etnologice în România.  
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Emilia Martin la aniversare 
sau 

despre cultul prieteniei 
 

Dacă memoria nu mă înșală, pe 

Emilia Martin am cunoscut-o la unul 

dintre Simpozioanele Naționale de 

Etnologie organizate după 1990 de 

Institutul de Etnografie și Folclor 

„Constantin Brăiloiu” din București. 

Entuziasmul de după evenimentele din 

1989, generat și de politica de relaxare a 

guvernelor postdecembriste, a permis 

conducerii să organizeze colocvii și 

simpozioane în țară și chiar peste hotare 

(Ialoveni și Roma), la care să participe 

cercetători din toate țările locuite de 

români. În acei ani am cunoscut o serie de folcloriști de peste Prut, din Serbia 

sau Ucraina. Printre colegii din Ungaria, am remarcat o tânără cu o excelentă 

pregătire etnologică, preocupată de sărbătorile calendaristice ale românilor din 

Ungaria. M-au impresionat îndeosebi considerațiile sale pline de realism, cu 

tentă sociologică, privind starea și statutul tradițiilor de iarnă în spațiul cercetat. 

Deși constata că în Ungaria numărul românilor descreștea continuu, 

cercetătoarea era încă optimistă și solicita colegilor de breaslă tezaurizarea 

urgentă a tuturor tradițiilor românești din spațiul maghiar. O chema Emilia 

Martin și era muzeograf-etnograf la muzeul „Erkel Ferenc” din Gyula. 

Siguranța convingerilor sale, dar și preocupările comune privind statutul 

și soarta obiceiurilor tradiționale în era globalizării, ne-au apropiat și ne-au 

făcut să sperăm, încă de la prima întâlnire, în posibilitatea unei colaborări 

transfrontaliere. Prilejul s-a ivit abia în 2013, când colega mea, Andreea Buzaș, 

obținuse o bursă doctorală care-i permitea să petreacă mai multă vreme în 

străinătate pentru a cunoaște realitatea etnografică din spațiul european. Cea 

care ne-a sărit în ajutor a fost buna noastră prietenă Emilia Martin, pe atunci 

director al muzeului „Erkel Ferenc” din Gyula. Deși se pregătea să se transfere 

la Muzeul „Munkácsy Mihály” din Békéscsaba, și-a făcut timp să o instaleze 

pe tânăra doctorandă de la Sibiu la o gazdă de excepție, educatoarea Cornelia 

Taga, care avea să-i prezinte întreaga comunitate românească din Gyula, 
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inclusiv membrii redacției săptămânalului Foaia românească. De-a lungul 

celor trei luni de ședere în Ungaria, Andreea Buzaș a cunoscut, datorită 

Emiliei, toate muzeele etnografice în aer liber și colecțiile importante din 

spațiul maghiar, trăind, așa cum a subliniat adeseori, o experiență profesională 

unică. Ba mai mult, Emilia i-a sugerat să viziteze și alte muzee de profil din 

Cehia, Austria și Danemarca, recomandând-o specialiștilor din aceste instituții. 

Sprijinul dezinteresat al Emiliei a avut efecte benefice asupra calității științifice 

a tezei de doctorat, subliniată – în repetate rânduri – de membrii comisiei de 

evaluare a lucrării. Dar cel mai important câștig al bursei doctorale din Ungaria 

rămâne legătura specială, de prietenie și colaborare, care s-a statornicit între 

instituțiile de profil din țara vecină și „Institutul de Cercetări Socio-Umane”. 

Emilia ne-a onorat cu prezența la aniversarea a șase decenii de activitate a 

institutului nostru, iar Andreea este prezentă cât se poate de des la Simpozionul 

organizat de Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria. Întâlnirile 

anuale de la Arad, prilejuite de sesiunile de comunicări transfrontaliere 

organizate de dr. Rodica Colta sau cele de la Conferințele „Asociației de Științe 

Etnologice din România” sunt tot atâtea prilejuri de a schimba informații 

științifice și cărți, de a colabora cât mai eficient – atât personal, cât și 

instituțional. 

Prin cărțile sale

 și prin revistele sau volumele colective


 pe care le 

                                                 

 Sărbători calendaristice la românii din judeţul Bichiş (A Békés megyei románok 

naptári ünnepei), Tankönyvkiadó, Budapest, 1987; Date etnografice despre românii 

din Ungaria (Adatok a magyarországi románok néprajzából), Gyula, 1995; Vestigiile 

Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria (A magyarországi román ortodox egyház 

kincsei), (társszerző: Csobai Elena), Gyula, 1999; A magyarországi románok, Változó 

világ 29. Útmutató Kiadó, (társszerzők: Petrusán György, Kozma Mihály), Győr, 2000; 

Sărbătorile calendaristice ale românilor din Ungaria (A magyarországi románok 

naptári ünnepei), Gyula, 2003; Cânepa de la etnologie la ecologie. Un program 

cultural transfrontalier de revitalizare a culturii cânepii, în colaborare cu Elena Rodica 

Colta, Elena Csobai, Arad, 2007; Identitatea culturală contează. Un program 

transfrontalier de salvgardare a patrimoniului imaterial în DKMT – A kulturális 

identitás számít. Határon átívelő program a szellemi örökség megőrzéséért a DKMT 

régióban, Kiadja az Arad Megyei Múzeum, Szerk.: Elena Rodica Colta, (társszerzők: 

Elena Rodica Colta, Elena Csobai), Arad, 2008; Satul românesc şi maghiar în contextul 

integrării în Uniunea Europeană – program transfrontalier de conservare a identităţii 

culturale locale. A román és a magyar falu az Európai Uniós integráció tükrében – 

határon átívelő program a lokális kulturális identitás megőrzéséért, Kiadja az Arad 

Megyei Múzeum és a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szerk.: Elena Rodica 

Colta, (társszerzők: Elena Rodica Colta, Elena Csobai, Ando György, Sorin Sabău, 

Gabriel Hălmăgean), Arad, 2009; Românii din Ungaria. Studii de etnologie, Gyula, 

2013. 


 Izvorul – revistă de etnografie și folclor; Din tradițiile populare ale românilor din 

Ungaria; Annales – publicație a Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria ș.a. 
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redactează, dar mai cu seamă prin sesiunile de comunicări științifice pe care le 

organizează sau la care participă, Emilia Martin face eforturi susținute de a 

păstra și promova identitatea culturii și civilizației tradiționale românești din 

țara vecină. 

La împlinirea acestei vârste rotunde (s-a născut în 5 decembrie 1959, la 

Gyula), redacția revistei „Studii și comunicări de etnologie” îi dorește multă 

sănătate și putere de muncă, să rămână același prieten sincer și generos și să 

aibă parte numai de bucurii și împliniri profesionale. 

La mulți ani, draga noastră prietenă Emilia Martin! 

Ilie MOISE 
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Ovidiu Pecican 60 
 

L-am cunoscut în urmă cu vreo 

două decenii, pe vremea când „Centrul 

Național al Creației Populare” își organiza 

Colocviile la „Florica” – conacul de suflet 

al Brătienilor. Era însoțit de niște colege 

mai tinere și se făcuse repede remarcat 

prin înfățișarea ușor atipică de călugăr 

benedictin, cu o bărbuță tunsă scurt, de ev 

mediu timpuriu. Nu-mi amintesc tema 

intervenției sale, dar rețin calitatea 

discursului îngrijit, care se adresa unui 

public rafinat, instruit, preocupat de 

„cromatica limbii române”. Dezinvolt și 

lipsit de inhibiții – Ovidiu Pecican (căci 

despre el e vorba) s-a integrat perfect în atmosfera conacului de la Florica… cu 

figura sa de alchimist ajuns, printr-o simplă întâmplare, pe meleaguri valahe. 

Cred că întâlnirea noastră se derula pe la mijlocul anilor ’90, când mai avea 

încă statutul de etnolog la Centrul de Studii Transilvane de pe lângă „Fundația 

Culturală Română”. 

Drumurile noastre aveau să se întretaie mai cu seamă la Cluj, unde ne 

întâlneam îndeosebi la Comisiile de doctorat ale profesorului Ion Cuceu de la 

Facultatea de Studii Europene, dar și la sesiuni de comunicări științifice. Paleta 

variată a preocupărilor sale – istorie, sociologie, psihologie, antropologie și o 

putere de muncă ieșită din obișnuit (până la cele 60 de primăveri ale sale a 

reușit să publice peste 60 de volume

!) – l-a propulsat în elita universitarilor 

                                                 

 Le reproducem pe cele mai reprezentative: Eu și maimuța mea (roman de debut), 

Cluj-Napoca, 1990; Europa – o idee în mers, Cluj-Napoca, 1997; Lumea lui Simion 

Dascălul, Cluj-Napoca, 1998; Troia, Veneția, Roma…, Cluj-Napoca, 1998; România și 

Uniunea Europeană, Baia Mare, 2000; Darul acestei veri, Cluj-Napoca, 2001; 

Arpadieni, angevivi, români, Cluj-Napoca, 2001; Realități imaginate și ficțiuni 

adevărate în evul mediu românesc, Cluj-Napoca, 2002; Hașdeenii, Cluj-Napoca, 2003; 

Sânge și trandafiri, Chișinău, 2005; Imberia, București, 2006; Sertarul cu cărți, Cluj-

Napoca, 2007; Povești de soare, povești de umbră, Timișoara, 2008; Dicționarul celor 

mai mari cărți de istorie românească, Timișoara, 2008; Medievalități, București, 2009; 

Istoria românilor, I, Cluj-Napoca, 2010; Mituri publice, mitologii cotidiene, Sighetu 
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clujeni cu apariții periodice la radio și TV. Deși bănățean (s-a născut în urmă 

cu șase decenii, la 8 ianuarie 1959, în Arad), Ovidiu Pecican s-a integrat perfect 

în atmosfera culturală a capitalei Transilvaniei și face, realmente, parte din 

peisaj. Surprinde cu fiecare volum, indiferent de profilul acestuia, scrisul său se 

adresează „oricui, dar mai ales cititorilor rafinați”, care cunosc și apreciază 

bogăția limbii române. De la Cantemir la Creangă și Sadoveanu până la Pavel 

Chihaia și Liviu Rebreanu – profesorul clujean frecventează, cu rezultate 

palpabile, uluitoare – aș spune – toți scriitorii preocupați de „briciul ascuțit al 

verbului românesc”. Spirit modern, greu de surprins în întreaga complexitate a 

preocupărilor sale, pasionat deopotrivă de cercetarea istorică și antropologică, 

de ficțiune și eseistică, Ovidiu Pecican scrie o literatură de factură 

postmodernistă în care ideea de graniță între genuri și specii… lipsește cu 

desăvârșire. 

Dincolo de calitățile sale de scriitor, cercetător și admirabil om de 

cultură, Ovidiu Pecican rămâne un comunicator de excepție ale cărui idei trec 

cu ușurință dincolo de sticla ecranului, indiferent de vârsta sau mediul din care 

provine ascultătorul. Fără a ține seamă de „tehnicile” de redactare (mai vechi 

sau mai noi), cărțile lui Ovidiu Pecican surprind și încântă întotdeauna. 

Da, acest prieten al Sibiului și al sibienilor – care tocmai a împlinit 60 de 

primăveri – scrie mult, inspirat și... al dracului de bine! 

Îi dorim s-o țină tot așa, să ne încânte cu noi studii și articole la fel de 

atractive și inspirate. La mulți ani, Ovidiu Pecican! 

Ilie MOISE 

                                                                                                                       
Marmației, 2010; Voluptăți literare, Cluj-Napoca, 2011; Arhitecturi mesianice, Bistrița, 

2012; Istoria de sub covor, Iași, 2013; Hieroglife cantemirene, Cluj-Napoca, 2016; 

Istoria ca lectură incomodă, București, 2017; Pavel Chihaia. Aventurile vocației, Cluj-

Napoca, 2018; Club Rebreanu. Un proiect simfonic în proză pe teme și motive de Liviu 

Rebreanu, Cluj-Napoca, 2018. 
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In memoriam Virgiliu Florea  

(13 februarie 1941 – 7 august 2019) 
 

Vestea încetării din viață a prof. univ. dr. 

Virgiliu Florea, la 7 august 2019, comunicată de 

doamna Corina, amabila sa soție, m-a luat prin 

surprindere, deși știam că în ultima vreme sănătatea 

amicului meu de la Cluj lăsa mult de dorit.  

Ultimul volum, „Musa” – implicații 

naționale…, realizat împreună cu Andreea Buzaș și 

prefațat de mine, ne-a apropiat și mai mult, 

discuțiile noastre telefonice succedându-se cu o 

ritmicitate aproape săptămânală. Era mulțumit de 

ținuta științifică a materialelor publicate, de 

aspectul grafic al copertei, de seria de „Documente 

inedite” pe care am inaugurat-o în urmă cu doi ani. 

Ultima sută de exemplare din tiraj, sosită la redacție abia acum câteva zile, 

întreținea ideea că Profesorul continuă să scrie, deși la telefoanele noastre 

săptămânale ne răspundea doar doamna Florea. 

Acum, când Profesorul Virgiliu Florea a plecat, sperăm, într-o lume ceva 

mai bună, amintirile ne dau târcoale și ne atenționează că despre prietenul 

nostru va trebui să vorbim la timpul trecut. L-am cunoscut la Cluj, în vremea 

studenției, când asigura desfășurarea seminariilor de folclor literar de la 

Facultatea de filologie a „Institutului Pedagogic de 3 ani”. Mi-l amintesc 

perfect: un tânăr asistent extrem de elegant, de o aparte distincție umană și 

intelectuală. Deși apropiați ca vârstă… pe vremea aceea distanța dintre student 

și asistentul universitar funcționa! Apropierea reală s-a produs însă mai târziu, 

după 1972, în decursul deselor mele vizite la „Arhiva de Folclor” a Academiei 

Române din Cluj-Napoca.  

A devenit, îndată după 1990, un asiduu colaborator al revistei „Studii și 

comunicări de etnologie”, cu lucrări de o importanță capitală pentru istoria 

folcloristicii transilvane și nu numai. I.C. Hintz-Hințescu, autor al celui dintâi 

catalog al poveștilor românești (Tomul XI/ 1997), Conferințele Ilchester 

despre literatura greco-slavonă și relațiile cu folclorul Europei în timpul 

Evului Mediu (Tomul XXI/ 2007) sau Cărți populare românești în 

corespondența dintre M. Gaster și Matei Voileanu (Tomul XXVII/ 2013) s-au 
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impus, încă de la apariție, prin noutatea temelor și acribia științifică

. Ne-a 

onorat, de asemenea, generozitatea cu care ne-a oferit spre publicare, în 2017, 

Corespondența cu Ovidiu Bîrlea – unul dintre marii săi prieteni – de a cărui 

apreciere s-a bucurat întreaga viață. 

Virgiliu Florea rămâne, deocamdată, unul dintre puținii asistenți 

universitari din anii ’70, a cărei activitate științifică este consemnată în celebra 

Istorie a folcloristicii românești, apărută în 1974. Dintre cercetătorii folcloriști 

mai tineri, nota Ovidiu Bîrlea, la p. 576, s-a remarcat până acum… „V. Florea, 

prin contribuții minuțioase, urmărite cu tenacitate, despre trecutul folcloristicii 

transilvane”. 

Un capitol special – în colaborarea cu Institutul de Cercetări Socio-

Umane Sibiu îl reprezintă – fără îndoială – publicarea volumului „Musa” – 

implicații naționale…, semnat împreună cu dr. Andreea Buzaș. Volumul este 

alcătuit din cca 500 de texte copiate în urmă cu cinci decenii de profesorul 

Virgiliu Florea după revista manuscrisă „Musa” (1871-1908) a Societății de 

lectură „Andrei Șaguna” din Sibiu. Copiile au fost donate Arhivei de Folclor a 

Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, iar Andreea Buzaș, colega 

noastră, le-a adăugat glosarul, notele de subsol și indicele de nume și locuri în 

vederea pregătirii pentru tipar. Volumul a fost tipărit în 2018, în seria 

„Documente inedite”, la aniversarea a 100 de ani de la desăvârșirea unității 

naționale. Cartea s-a bucurat de un interes deosebit din partea criticii de 

specialitate, care a subliniat îndeosebi acribia științifică și puterea de sinteză a 

cercetătorilor Virgiliu Florea și Andreea Buzaș. „Musa” – implicații 

naționale… are regim de ediție critică, remarcându-se printr-o profundă analiză 

a fenomenului tratat și un limbaj bine conceptualizat, de mare actualitate. 

Colaborarea profesorului clujean cu sectorul de etnologie al Institutului 

nostru și redacția periodicului „Studii și comunicări de etnologie”, concretizată 

                                                 

 Pentru a contura imaginea reală a contribuțiilor științifice de excepție ale profesorului 

Virgiliu Florea, trecem în revistă principalele volume publicate: Folcloriști ardeleni. 

Colecții inedite de folclor, Cluj-Napoca, 1997; Folcloristul Enea Hodoș, Cluj-Napoca, 

1995; Prieteni români ai lui M. Gaster, Cluj-Napoca, 1997; Din trecutul folcloristicii 

românești, Cluj-Napoca, 2001; M. Gaster & Agnes Murgoci – avocați în Marea 

Britanie ai culturii populare românești (Advocates in Great Britain of Romanian 

Culture), Cluj-Napoca, 2003; Din istoria unei capodopere: „Crestomație română” de 

M. Gaster. Cu 132 de documente inedite (în colaborare cu Elena Cernea), Cluj-Napoca, 

2010; Un cărturar german, I.C. Hintz Hințescu, folclorist și literat român,              

Cluj-Napoca, 2012. Ediții: M. Gaster în corespondență, prefața editorului, București, 

1985; Romulus Felea, Avram Iancu în tradiția orală a moților, (în colaborare cu Ioan 

Felea), prefață Ștefan Pascu, Cluj-Napoca, 1992; Poezii poporale din Câmpie, prefață 

Oliv Mircea, introducerea editorului, Bistrița, 1993; Norbert Fish, Legende și povestiri 

din Munții Apuseni, Alba Iulia, 2011; „Musa” – implicații naționale. Folclor poetic 

într-o revistă manuscrisă din secolul al XIX-lea (în colaborare cu Andreea Buzaș), 

prefață Ilie Moise, Sibiu, 2018. 
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în publicarea a opt lucrări de istorie a folcloristicii românești, cu un puternic 

impact științific, dar și a unei cărți de referință precum „Musa” – implicații 

naționale…, rămâne semnul unor relații privilegiate, a unor sentimente de 

prețuire reciprocă, dar și de adâncă apreciere a comunității academice din 

orașul de pe Cibin față de unul dintre cei mai autentici reprezentanți ai școlii 

etnologice clujene.  

Pentru folcloristica românească, Virgiliu Florea a fost și va rămâne de-a 

pururi cercetătorul și profesorul de o aparte distincție și civilitate, ale cărui 

contribuții privind istoria disciplinei sunt unice și greu de egalat.  

Pentru Sibiu, profesorul Virgiliu Florea a fost cercetătorul inspirat care a 

salvat literalmente folclorul publicat într-una dintre cele mai importante reviste 

manuscrise din spațiul transilvan. 

Ilie MOISE 
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Răspunsurile la Chestionarele Odobescu și Hasdeu,  

pentru județul Brăila,  
ediție și studii introductive: Ionel Cândea, Costin Croitoru,  

Muzeul Brăilei „Carol I” – Editura Istros, Brăila, 2015, 642 p. 

 

Asistăm de o vreme la o binevenită acțiune de publicare a bogatelor 

materiale inedite din arhive istorice, etnografice, folclorice, care erau greu 

accesibile până acum. Ionel Cândea și Costin Croitoru, de la Muzeul Brăilei 

„Carol I”, au deschis calea spre publicarea integrală a răspunsurilor primite din 

județ la chestionarul arheologic lansat de Al.I. Odobescu (1870-1871) și la cel 

lingvistic, lansat de B.P. Hasdeu (1884-1885). E anunțat al doilea volum, care 

va cuprinde răspunsurile la chestionarul istoric lansat de Nicolae Densușianu 

(1893, 1895).  

Răspunsurile la chestionarul arheologic erau foarte puțin cunoscute, 

dovadă faptul că Ovidiu Bîrlea, în Metoda de cercetare a folclorului (București 

1969, p. 204-207), inventariază chestionarele de mică și mai mare anvergură, 

editate în ziare și reviste începând din al șaselea deceniu al sec. al XIX-lea (At. 

M. Marienescu, I. Sbiera, V. Stănescu Arădanu ș.a.), dar nu pare să aibă 

cunoștință de chestionarul lui Odobescu. Sau, poate, nu l-a cercetat, 

considerând că ar fi vorba exclusiv de chestiuni din domeniul arheologiei. În 

fapt, acesta are în vedere și cultura orală. Chestionarul Hasdeu e mult mai 

cunoscut, după ce a fost sistematizat imensul material folcloric de către Ion 

Mușlea și Ovidiu Bîrlea (Tipologia folclorului din răspunsurile la 

Chestionarele B. P. Hasdeu, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 

1970, ediția a II-a la Editura Academiei Române, București 2010). Lucrarea 

realizată de Mușlea și Bîrlea era gândită drept cheie, care să-l scutească pe 

cercetător de navigarea prin zecile de mii de pagini de manuscris, pentru a găsi 

(sau nu) un motiv folcloric, o credință, un obicei etc. Lucrarea apărută în 2015 

la Brăila servește cercetătorului pe masa de lucru răspunsurile integrale la cele 

două chestionare. 

Metoda culegerilor cu ajutorul chestionarelor, întrebuințată de Al. 

Odobescu și B.P. Hasdeu, fusese utilizată mai întâi de organele administrative, 

în Franța, pe la sfârșitul sec. al XVIII-lea, după cum s-a precizat atunci, „din 

dorința unei mai bune cunoașteri și guvernări”. Câteva dintre chestiunile 

formulate se refereau direct la cultura populară și la „antichitățile” de pe 

cuprinsul Franței și Italiei. Putem fi siguri că, în timpul șederii lui în Franța, 
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Odobescu a luat cunoștință de anchetele cu ajutorul corespondenților din epoca 

napoleoniană, care aveau în vedere, între altele, culegerea obiceiurilor și a 

culturii materiale. A fost, probabil, și mai interesat de chestionarul Academiei 

Celtice (1805), care urmărea reconstituirea limbii și a mitologiei celților, poate 

chiar și de acțiunea de la mijlocul secolului al XIX-lea, a lui J.J. Ampère și H. 

Fortoul. Hasdeu a avut modele mai degrabă din lumea germană și slavă (cf. Ion 

Taloș, Un chapitre de l’histoire de l’ethnologie européenne: Les collectes par 

le biais de correspondants et des questionnaire, în D’Italica à Sarmizegetusa. 

Réflexions sur la culture populaire romane, București, Editura Academiei 

Române, 2016, p. 21-94). 

Lucrarea cu care Ionel Cândea și Costin Croitoru inaugurează seria de 

Documente privind istoria Brăilei, apărută în condiții tipografice excepționale, 

îmbogățește cunoștințele noastre despre „un spațiu multietnic și multicultural, 

cum puține există la sud și est de Carpați” (p. 7). Pe lângă volumul cu 

răspunsurile la chestionarul lui N. Densușianu, în curs de elaborare, va fi 

necesară și explorarea fondurilor Th.D. Speranția (1906), ale Muzeului Limbii 

Române din Cluj (1921-1937), ale Arhivei de Folclor a Academiei Române 

(1930-1947), ale Atlasului Etnografic Român (v. Ion Ghinoiu și colaboratorii – 

Sărbători şi obiceiuri. Răspunsuri la chestionarele Atlasului Etnografic 

Român, vol. I-IV, București, Editura Etnologică, 2001-2004, 2009) ș.a.  

Meritul autorilor este că au publicat integral răspunsurile la cele două 

chestionare, conform cu originalul păstrat la Biblioteca Academiei Române, 

ceea ce reprezintă un mare pas înainte, la care nu puteau visa cercetătorii care 

au sistematizat fondurile Hasdeu (Ion Mușlea și Ovidiu Bîrlea), N. Densușianu 

(Adrian Fochi) ori al Atlasului Etnografic român (Ion Ghinoiu). 

Chestionarul Odobescu, denumit Isvod, se compune din doar șase 

întrebări, formulate însă foarte detaliat, pe când al lui Hasdeu conține 206 

întrebări, într-o formulare mult mai simplă, pentru a putea obține răspunsuri cât 

mai concrete.  

Lucrarea prezentată aici debutează cu temeinice studii despre autorii și 

inițiatorii celor două chestionare. Costin Croitoru semnează studiul despre 

Odobescu (p. 11-69), care e privit în special ca arheolog – „cel care a pus 

bazele arheologiei științifice românești” –, merit eclipsat uneori de cele de 

scriitor și folclorist. Prin chestionarul arheologic, Odobescu reprezintă un 

moment important în istoria culegerilor cu ajutorul chestionarelor din România. 

Numărul răspunsurilor primite de Odobescu este de 1600, dar chiar dacă 

autorul nu e pe deplin satisfăcut, deoarece unii învățători nu dispuneau de 

pregătirea necesară pentru a culege informații științifice, unele răspunsuri sunt 

foarte valoroase. Pe baza lor, Odobescu și-a focusat cercetările asupra județelor 

Dorohoi, Romanați și, poate, Buzău, adâncind cunoștințele primite de la 

intelectualii satelor.  

Ionel Cândea, autorul textului despre B.P. Hasdeu (p. 71-118), 

aprofundează studiul izvoarelor (narative, beletristice, diplomatice, 
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cartografice, epigrafice, numismatice) privitoare la Brăila. Răspunsurile la 

chestionarul Hasdeu, provenite dintr-un număr de 16 localități, devin un bun de 

mare preț despre cultura orală a județului. Exemplul cel mai edificator este cel 

al localității Ceacâru (Tufești), răspunsul fiind alcătuit de învățătorul P. 

Michăescu – o adevărată monografie folclorică (p. 221-279), în care găsim 

admirabile descrieri de obiceiuri (nunta), frumoase legende despre sfinți, păsări 

și flori, jocuri de copii și de societate etc. Și din alte localități provin răspunsuri 

valoroase: Naziru, Șuțești, Tichilești, Viziru, Slujitorii Albotești, Stăncuța 

Stanca (două răspunsuri, unul din partea învățătorului, altul din partea 

preotului), în două cazuri nu e indicată localitatea din care provin răspunsurile 

(p. 577-586, 587-615). Acest material atât de bogat n-a fost utilizat nici măcar 

de cercetătorii care au efectuat investigații de teren în zonă. 

Planul inițial al autorilor era să ofere o reproducere „în facsimil” a 

răspunsurilor. Dificultăți neprevăzute i-au obligat la reproducerea tipografică a 

textelor, inclusiv a schițelor anexate de respondenți. Ionel Cândea și Costin 

Croitoru nu s-au abătut de la principiul de a ne oferi textele, în forma lor din 

original, inclusiv ortografia timpului (de ex.: que = ce, aquestoru = acestor, 

meḑi-locu = mijloc; trébă = treabă; rostesce = rostește; reviḑor = revizor etc.). 

Sunt marcate, ca în manuscrise, vocalele finale scurte, chiar și eventuale 

scăpări ortografice ale unor respondenți. Prin urmare, avem practic o 

reproducere care nu diferă de cea fotografică, am putea spune, o scanare. Tot 

așa sunt reproduse, pe foi separate, datele care însoțesc răspunsurile: 

localitatea, numele respondentului, data la care a fost alcătuit răspunsul. 

Lucrarea e prevăzută cu un indice geografic și onomastic, din care 

lipsesc însă localitățile cu literele C și D (nu figurează localități ca: Ciocile, 

Caḑasu-Petroiu, Ceacâru, Colzia, Cotu Lung Mihalești, Cioara ș.a.). 

Ionel Cândea și Costin Croitoru au scos la lumină un izvor de mare 

valoare pentru studiul culturii populare românești a județului Brăila 
 

Prof. univ. dr. Ion TALOȘ 

 

 

Constantin Brăiloiu, culegător și editor de folclor, vol. I, II, III,  
ediție îngrijită, prefață și note: Nicolae Constantinescu și Mihail Adrian Șerban, 

București, Editura Etnologică, 2017, 2018, 2019 

 

Constantin Brăiloiu este cunoscut ca o personalitate marcantă a 

muzicologiei naționale și internaționale, cu o activitate importantă în culegerea, 

arhivarea și interpretarea faptelor de cultură populară românească, activând ca 

etnomuzicolog, compozitor, critic muzical și profesor. De asemenea, este unul 

dintre specialiștii care au avut un rol hotărâtor în definitivarea metodologiei de 

culegere a folclorului. Pe întreaga perioadă a activității sale, a ocupat funcții 

importante în instituții de prestigiu dintre care le amintim, conform biografiei 
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realizate de Viorel Cosma (Enciclopedia muzicii românești de la origini până 

în zilele noastre, Vol. 2 (B), Editura ARC 2000, 2007, București), pe 

următoarele: secretar (1920-1927) și secretar general (1927-1947) la Societatea 

Compozitorilor Români din București, șef de serviciu în Ministerul de Interne 

din București (1921-1922), fondator (1928) și conducător (1928-1943) al 

„Arhivei de folklore” a Societății Compozitorilor Români, profesor de estetică 

și istoria muzicii (1921-1948), de folclor (1932-1948) și prodirector (1942-

1943) la Conservatorul din București, reușind, cu experiența dobândită la 

București, să pună bazele unor institute moderne la Geneva și Paris. 

A întreprins vaste culegeri de folclor în țară și în străinătate, a pus bazele 

școlii românești de folclor și etnomuzicologie și a publicat numeroase studii, 

volume, ediții critice, culegerile de folclor ale altor specialiști (colegi de 

breaslă), muzică vocală, corală și de cameră, lucrări didactice și variate 

traduceri. 

Începuturile folcloristicii românești au fost puternic marcate de ideea că 

folclorul piere și că trebuie să se creeze anumite instituții care să aibă specialiști 

capabili să se ocupe de culegerea creațiilor populare. Constantin Brăiloiu a fost 

unul dintre cei care au pledat pentru culegerea interdisciplinară a folclorului, 

luând măsuri urgente în acest sens în anii ’20 ai secolului trecut. Aceste aspecte 

sunt expuse în câteva broșuri editate de Brăiloiu în perioada 1927-1936 și 

reeditate de profesorul Nicolae Constantinescu și Mihail Adrian Șerban într-o 

serie de trei volume prin care se evidențiază activitatea de culegător și editor a 

lui Constantin Brăiloiu. 

Primul volum (Constantin Brăiloiu culegător și editor de folclor), aduce 

laolaltă două broșuri: „Treizeci [de] cântece populare alese din culegerile 

premiate sau menționate cu prilejul concursului instituit de Societatea 

Compozitorilor Români în anul 1925”, București, Editura Societății 

Compozitorilor Români, 1927; și „Cântece bătrânești din Oltenia, Muntenia, 

Moldova și Bucovina”, Societatea Compozitorilor Români, Publicațiile Arhivei 

de Folklore, IV, București, 1932, amândouă fiind rezultatul aceleiași acțiuni de 

culegere și salvare a creațiilor populare. 

În lămurirea de la începutul primei broșuri menționate, Brăiloiu face 

cunoscute etapele și activitățile de culegere a cântecelor populare și, de 

asemenea, dă soluțiile pe care ulterior le-a aplicat. Savantul deplângea soarta 

creațiilor populare cărora le prevedea un viitor care, după părerea lui, nu era 

unul strălucitor. De asemenea, constata că modernitatea care bătea la ușa 

societății românești aducea cu sine dispariția creațiilor populare. În aceste 

condiții, Brăiloiu punea problema înființării unei organizații care să fie 

înzestrată cu mijloace moderne pentru culegerea muzicii populare din toate 

regiunile țării românești, iar piesele culese să fie clasate, studiate și puse la 

îndemâna tuturor într-o bibliotecă, fiind o sursă de inspirație și pentru 

compozitori în crearea muzicii culte. Ținând cont de aceste considerente, 

Comitetul Societății Compozitorilor Români a hotărât înființarea unei instituții 



272                                                                                                                             Note și recenzii 

 

de specialitate, scriind un memoriu în care erau puse în discuție numărul și 

felul aparatelor fonografice și numele colaboratorilor. Acest memoriu a fost 

înmânat de către D.G. Kiriac și Tiberiu Brediceanu lui Al. Lapedatu, care la 

vremea aceea, în 1925, era ministrul Cultelor și Artelor. Propunerea lui 

Constantin Brăiloiu a fost acceptată în ședința comitetului din 5.02.1925, după 

ce acesta le-a împărtășit tuturor soluția la care se gândea: instituirea unui 

premiu de folclor în valoare de 10 000 lei. Pentru câștigarea premiului, 

colecțiile trebuiau să îndeplinească anumite condiții, pe de o parte legate de 

repertoriul cules: numărul pieselor muzicale, notația muzicală, notația fonetică; 

iar pe de altă parte, despre informator: vârsta, sexul și meseria. De asemenea, s-

a menționat că D.G. Kiriac și Constantin Brăiloiu erau cei care se angajau să 

evalueze rezultatele și asigurau publicarea culegerii care să cuprindă treizeci de 

cântece și jocuri din aceeași regiune, premiate de Societatea Compozitorilor 

Români. După doar nouă luni de la propunerea acestei activități, erau deja 

raportate rezultatele culegerilor, cea mai consistentă fiind cea a lui Tiberiu 

Brediceanu, cu 810 cântece și jocuri din Banat. Aceasta fiind cea mai 

voluminoasă, Brediceanu a primit premiul, iar ceilalți câte o mențiune. În acest 

context, suma alocată premiului a crescut la 12 000 lei și s-a împărțit între toți 

culegătorii, în afară de Tiberiu Brediceanu și Em. Monția care au refuzat banii. 

Din acest volum de creații populare, Brăiloiu a ales treizeci de cântece din toate 

colecțiile care acopereau aproximativ toate genurile și subiectele. Criteriile de 

selecție s-au bazat pe anumite aspecte muzical-poetice care să atingă mai multe 

situații: creații noi ori altele neobișnuite din punct de vedere melodic, dar și 

armonic. Brăiloiu a intervenit minuțios acolo unde a fost cazul, însă doar cu 

acordul culegătorului. De asemenea, Brăiloiu lasă scris și un „aparat critic” al 

textelor: explică importanța folosirii anacruzelor de sprijin și a silabelor de 

completare pentru ca versul să fie concordant cu muzica. 

Lucrarea este un model important de antologie muzical-literară, 

întrunind condițiile culegerii pluridisciplinare preconizate de Brăiloiu pentru 

cercetarea folclorică. Culegerea poate fi consultată cu ușurință datorită 

denumirii prin titlu a genurilor folclorice, cititorul, fie el specializat sau nu, 

fiind lămurit de la început în fața cărui gen folcloric se află. Dintre genurile 

tipărite, așa cum au fost expuse, amintim: colindă, cântec de cununie, bocet, 

doină, doină haiducească, doină cătănească, cântec, cântec soldățesc, cântec 

cătănesc. Aceste creații au fost culese din diferite zone ale țării precum: Ilfov, 

Argeș, Muscel, Severin, Tecuci, Sibiu, Vâlcea, Arad, Bihor, Câmpulung, 

Timiș, Caraș, Ialomița, de cercetători precum: Tiberiu Brediceanu, I. Dicu, I. 

Muțiu, Gh. Fira, E. Monția, A. Voevidca, G. Cucu. 

După șapte ani de la apariția acestei broșuri, în 1932 apare cea de-a doua, 

„Cântece bătrânești din Oltenia, Muntenia, Moldova și Bucovina”, fiind 

rezultatul culegerii inițiate de Brăiloiu în 1925. 

Broșura cuprinde, în mare parte, cântece bătrânești din mai multe zone 

ale României: unele cu motive epice rare, altele cu motive locale, cântece epice 
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moderne sau versiuni cunoscute. Prin studierea tuturor variantelor, Brăiloiu 

semnala aspecte de „sărăcire” a baladei din punct de vedere al structurii epice: 

el constata că și-a pierdut caracterul epic, semănând mai mult cu cântecele 

lirice și purtând amprenta pieselor publicate cum au fost, de exemplu, cele 

prelucrate de Anton Pann. 

Din punct de vedere muzical, s-a identificat un stil neunitar din cauza 

influențelor moderne de interpretare. Materialul a fost ordonat în funcție de 

temele epice. Așadar, apar trei teme generale: cele legendare și mitologice, cele 

cu substrat istoric, cele haiducești, pentru desemnarea motivelor folosindu-se 

titlurile propriu-zise date de culegători, iar în cazul lipsei acestora, tema epică 

fiind identificată prin cuvântul-cheie. Zonele din care au fost alese creațiile 

sunt: Vâlcea, Muscel, Teleorman, Suceava, Tecuci, Cetatea Albă, Dolj, 

Moldova, Dâmbovița, iar culegătorii: G. Fira, C. Rădulescu-Codin, A. 

Voevidca, I. Dicu, St. D. Enuică, G. Panțiru. 

În ediția din 2017 s-au făcut mici modificări în conformitate cu normele 

ortografice actuale, unele intervenții fiind notate în subsol prin simbolurile: n. 

ed. – nota editorului (Constantin Brăiloiu) și n.n. – nota noastră (reeditorii). 

Trebuie să menționăm că această broșură este la a doua reeditare, prima fiind 

semnată de Nicolae Panaite, Iași, Editura Alfa, 2011.  

Reeditarea acestor broșuri este foarte importantă pentru recuperarea unor 

documente vizând începuturile activităților de culegere, arhivare și publicare a 

faptelor de cultură imaterială românească. Sunt readuse la viață niște 

documente importante și utile în cercetarea și studierea specifică etnologiei 

interdisciplinare. Prin aceste reeditări, sunt scoase la lumină edițiile princeps 

care au o istorie interesantă pentru folcloristică în general, precum și informații 

mai puțin cunoscute prin care, de exemplu, în cazul de față, Nicolae 

Constantinescu și Mihail Adrian Șerban încearcă să lămurească de ce Emilia 

Comișel nu a publicat aceste broșuri nici în ediția de editare a lucrărilor lui 

Brăiloiu, Opere, și nici separat. Pe lângă recuperare, aceste materiale le oferă 

cercetătorilor contemporani informații utile despre metodele de culegere 

aplicate de predecesori. 

Cel de-al doilea volum din ciclul celor trei la care facem referire 

(Gheorghe Cucu, „200 colinde populare culese de la elevii Seminarului Nifon 

în anii 1924-1927”, Ediție postumă îngrijită de Constantin Brăiloiu, Societatea 

Compozitorilor Români, Publicațiile Arhivei de Folklor, București, 1936) este 

rezultatul aceleiași acțiuni inițiate de Constantin Brăiloiu în 1925. Culegerea 

celor 200 de colinde a fost începută în 1924 de Gheorghe Cucu și a fost 

întregită în 1925 ajungând la numărul de 175 de melodii în momentul în care 

culegătorul a fost premiat de Societatea Compozitorilor Români, celelalte, până 

la 200, fiind adăugate în perioada 1926-1927. Culegerea a fost realizată în 

cadrul instituțiilor de învățământ unde Gheorghe Cucu activa. El a fost profesor 

de armonie și teorie-solfegii la Conservatorul din București (1918-1932) și 

profesor de muzică la Seminarul Nifon din București (1920-1932). Culegătorul 
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și-a dorit foarte mult să vadă aceste colinde tipărite la Academia Română, 

exprimându-și dorința printr-o scrisoare trimisă lui Brăiloiu în 1928, atașată 

parțial în lămurirea de la începutul volumului. Suntem, de asemenea, în fața 

unei publicații trecute prin sita științifică a mai multor specialiști din generații 

diferite, ceea ce înseamnă că aceste documente sunt importante și folositoare 

pentru cultura românească. 

Colindele au fost culese din județele: Argeș, Ialomița, Olt, Prahova, 

Muscel, Vlașca, Ilfov, Putna, Dâmbovița, Tecuci, Teleorman, Romanați, Gorj, 

cu predominarea celor din Ilfov, Dâmbovița, Muscel, Argeș, Prahova, Ialomița, 

informatorii fiind elevi în clasele I-VIII la Seminarul Nifon. Colindele sunt 

reprezentative în special pentru ciclul festiv hibernal, cuprinzând perioada de la 

Crăciun până la Anul Nou, dar și perioada pascală, după cum sugerează și 

titlurile textelor. Cele 200 de texte au fost culese de la 130 de elevi-seminariști, 

cele mai multe provenind de la elevi veniți din județele: Dâmbovița, Ilfov, 

Vlașca, Ialomița, Prahova, iar din Gorj, Putna, Tecuci și Teleorman fiind 

reținut doar câte un exemplar. 

La reeditarea din 2018, culegerea lui Cucu este îmbogățită cu informații 

despre colinde și colindat, apar explicații ale unor aspecte referitoare la colinde 

(text și muzică), propuneri, interpretări ale lui Constantin Brăiloiu, soluții și 

concluzii ale editorilor, continuând ideile lui Constantin Brăiloiu. 

Referitor la structura organizatorică a lucrării, la reeditare, la fel ca la 

primul volum, au fost aduse mici îmbunătățiri în conformitate cu normele 

contemporane, s-a păstrat titlul dat de culegător și preluat de primul editor, 

greșelile semnalate de Brăiloiu la finalul broșurii din 1936 au fost identificate și 

corectate, s-a păstrat grafia „folklore”. Volumul reeditat ajută cititorul să 

urmărească mai ușor conținutul datorită adăugării unui indice de nume al 

informatorilor, al localităților de proveniență a acestora și a unui indice al 

județelor. 

Munca de reeditare, după cum punctează editorii, are menirea să readucă 

în atenția cititorilor și specialiștilor o colecție de colinde „populare” aflate în 

circulație în județele din sudul țării la vremea respectivă, ceea ce considerăm că 

încurajează de acum înainte identificarea și scoaterea la lumină a documentelor 

vechi care, prin comparație cu documente culese astăzi, pot da luminii tiparului 

lucrări extrem de interesante pentru conștientizarea dinamicii culturii populare 

românești. 

Lucrările reeditate de Nicolae Constantinescu și Mihail Adrian Șerban 

până în prezent (2019), se încheie cu broșura: „Colinde și cântece de stea”, 

culegere îngrijită de Constantin Brăiloiu, Publicațiile Academiei de Muzică 

Religioasă a Sf. Patriarhii Ortodoxe Române, București, 1931. 

Lucrarea cuprinde 67 de texte de colinde cu melodie din zone precum: 

Muntenia, Oltenia, Moldova, Ardeal, Basarabia, Dobrogea. Culegerea acestor 

texte se înscrie în rândul celor colective deoarece a fost realizată de elevii 

Academiei de Muzică religioasă și de elevii Conservatorului din București, iar 
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alte texte au fost culese de Constantin Brăiloiu între anii 1925-1930 și în 

aceeași perioadă de V. Popovici. În fine, altele fac parte dintr-o culegere 

manuscrisă a lui B. Atanasescu aflată în posesia lui Constantin Brăiloiu, fiind 

adunate în perioada 1906-1910. În această colecție a fost inclus și un text 

comunicat de D.G. Kiriac după o scriere a unui școlar de pe la începutul 

secolului trecut (aprox. 1904 – n.n.). 

Materialul a fost împărțit în două: colinde și cântece de stea, termenii 

fiind doar convenționali, întrucât nu întotdeauna sunt asociați categoriilor 

folclorice respective, însă explică folosirea acestor denumiri: pentru 

desemnarea speciei respective, cât și pentru că așa au fost întâlnite pe teren. 

Pentru fiecare gen, textele au fost așezate astfel: colinde religioase care 

povestesc despre întâmplări din Biblie, colinde religioase cu subiect din Noul 

Testament, cele cu subiecte din Vechiul Testament, apoi celelalte. Au fost 

identificate elemente importante ale „arhitecturii” muzicale cum sunt, de 

exemplu, scările muzicale: scări moderne (majore și minore), scări medievale 

asemănătoare celor gregoriene, scări cromatice, scări defective sau dubioase, 

scări hibride, apoi cadențe neobișnuite exemplificate în lămurirea de la 

începutul broșurii. Au fost identificate și variate tipare arhitectonice, autorul a 

schimbat, pe alocuri, redactarea muzicală a unor notații, cruțând linia melodică, 

dar nu întotdeauna împărțirea metrică. 

Așa cum am amintit, cu această carte se încheie ciclul de publicații din 

proiectul intitulat „Constantin Brăiloiu culegător și editor de folclor”, lucrare 

prin care Brăiloiu încerca să facă distincție între colinde și cântecele de stea și 

să traseze o limită între acestea și alte creații poetico-muzicale precum 

Plugușorul: „înțelegem prin colinde acele cântece rituale vădit țărănești ce se 

cântă fără stea în noaptea de Crăciun și, pe alocurea, Sf. Vasile; prin cântece de 

stea acele cântece vădit cărturărești ce se cântă «la stea», între Crăciun și 

Bobotează” (p. 5, în vol. III al ediției realizate de N. Constantinescu și M. A. 

Șerban). 

Apreciem munca de reeditare a acestor volume prin care se reînvie, într-

o anumită măsură, o lume de multă vreme apusă. De asemenea, sunt oferite 

publicului, dar și specialiștilor, niște mostre de piese culese de pe teren și 

publicate după reguli academice, constituind modele extrem de importante în 

probarea realității folclorice actuale patronate, în cea mai mare parte, de 

posturile de televiziune și radio, nu întotdeauna în mod „corect”. 

 

Dr. Cristian MUȘA, 

Cs – Institutul de Etnografie și Folclor „C. Brăiloiu”, București 
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Troițe și cimitire cu stâlpi funerari de pe Valea  

și din Munții Sebeșului. Repertoriu,  
coord.: Radu Totoianu, Călin Anghel, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2018, 148 p.  

 

Cel de-al VII-lea număr din cadrul seriei „Biblioteca Musei 

Sabensiensis” – Troițe și cimitire cu stâlpi funerari de pe Valea și din Munții 

Sebeșului. Repertoriu – aduce în atenția specialiștilor un patrimoniu de o aparte 

valoare, cu statut de unicat în peisajul etnografic românesc: stâlpii funerari din 

zonă, considerați adeseori prototipuri ale Coloanei Infinitului (Gh. Pavelescu), 

dar și troițele pictate de meșterii celor 5 generații de iconari din Laz. Cartea, de 

o ținută grafică remarcabilă, are la bază proiectul cultural „Între sacru și profan. 

Repertorierea și digitalizarea troițelor și a cimitirelor cu stâlpi funerari de pe 

Valea și din Munții Sebeșului”, câștigat de Muzeul Municipal „Ioan Raica” din 

Sebeș în urma competiției lansate de Administrația Fondului Cultural Național 

în primăvara anului 2018. 

Structurat pe patru activități principale – repertorierea și cartografierea 

tuturor troițelor și a cimitirelor cu stâlpi funerari din zonă, digitalizarea fiecărui 

obiectiv, promovarea în rândul comunităților locale și valorificarea rezultatelor 

–, proiectul a fost implementat de Centrul Cultural „Lucian Blaga”, prin 

Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș, în parteneriat cu Universitatea „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu și 

Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva.  

Dacă pe parcursul a 45 de pagini, autorii oferă nenumărate detalii privind 

zona cercetată (tipurile de așezări, căile de comunicație, troițele, cimitirele 

etc.), peste două treimi din carte sunt destinate repertorierii troițelor și stâlpilor 

funerari. Radu Totoianu și Anghel Călin surprind în volumul de față un 

moment deocamdată fast pentru monumentele din Valea Sebeșului, pe care    

le-au inventariat cu o exactitate contabilă. Fiecare cruce beneficiază de o 

fotografie edificatoare și de o fișă amplă, conținând: localizarea, tipul, 

morfologia și descriere detaliată. Demersul este cu atât mai util cu cât, așa cum 

prevăd și coordonatorii volumului, în următoarele decenii crucile din beton și 

marmură din vale (Săsciori, Laz, Sebeșel, Căpâlna) vor invada întreaga zonă a 

Frumoasei, inclusiv pe aceea montană.  

Volumul Troițe și cimitire… rămâne peste veacuri o mărturie 

peremptorie privind elementele care au individualizat pregnant Valea 

Sebeșului, atât în context zonal, cât și național, înscriindu-se în rândul altor 

proiecte extrem de importante de acest tip
1
. Dincolo de atenția specială pe care 

                                                 
1
 Jan Nicolae, Ioana Rustoiu, Ana Dumitran, Crucea în patrimoniul spiritual al 

județului Alba, 2010; Pamfil și Maria Bilțiu, Crucea în patrimoniul spiritual al 

județului Maramureș; Adrian Stoia, Troițele din Mărginimea Sibiului. Parte uitată a 

patrimoniului cultural sibian, 2017; Valerie Deleanu, Adrian Stoia, Troițele 

Rășinariului, 2019. 
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autorii o acordă fiecărui detaliu (tehnoredactare, încadrarea în pagină a 

imaginilor, diversele unghiuri din care au fost fotografiate troițele, naturalețea 

culorilor etc.), Troițe și cimitire… este o împlinire de excepție a colegilor de la 

Muzeul „Ioan Raica” din Sebeș, în care profesionalismul și rigoarea științifică 

se completează armonios cu gustul estetic desăvârșit. 

Dr. Andreea BUZAȘ, 

Cs III – Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu 

 

 

Folclor din Valea Sebeșului,  
texte stabilite, studiu introductiv, note și bibliografie de Ilie Moise,  

București, Editura Etnologică, 2018, 121 p. 

 

Lucrarea debutează cu un prim capitol – Schiță pentru o istorie a 

folcloristicii din Valea Sebeșului, în care autorul, pentru prima dată în 

istoriografia românească, întocmește un istoric al preocupărilor de folcloristică 

și etnologie din Valea Sebeșului exhaustiv, scoțând din praful arhivelor la 

lumina zilei contribuția unor cercetători ai folclorului din zonă, pe nedrept 

uitați de specialiștii în domeniu. Astfel se derulează, înaintea ochilor noștri, 

activitatea folcloriștilor saxo-români din anii premergători revoluției de la 

1848, Josef Marlin și Friederich Wilhelm Schuster, ambii născuți la Sebeș şi 

care au dovedit un mare interes „pentru problemele poporului român, pentru 

viitorul său politic, pentru originea și limba lui”. 

Urmează sublinierea contribuției aduse de Zaharia Bena din Pianu de 

Jos cu lucrarea Cântece și hore culese din gura poporului român, redactată în 

anul 1865, rămasă în manuscris până în anul 1990 (când a fost publicată în 

„Studii și comunicări de etnologie” de Gh. Pavelescu). Subliniază apoi 

contribuția unui alt autor sas, Robert Prexl, funcționar la Cartea Funduară din 

Sebeș, căsătorit cu o româncă din Șugag, care publică, în Convorbiri literare 

din 1891/92, Descântece din Ardeal, studiu ce reuneşte materiale adunate „din 

jurul Sebeșului”.  

Ultimele decenii ale secolului al XIX-lea sunt influenţate de activitatea a 

două mari personalități ale culturii române, B.P. Hasdeu și Nicolae Densușianu, 

care lansează celebrele chestionare de culegere a tradițiilor populare. Cele ale 

lui Nicolae Densușianu, trimise între 1893 și 1897, ne interesează în mod 

direct, întrucât Samuil Roșu din Sas-Șebeș răspunde unui chestionar, trimițând 

un material (10 file) cu texte de folclor și descrieri ale obiceiurilor din zonă. 

Aceste demersuri, întreprinse deopotrivă de sași și de români, creează o 

adevărată emulație culturală în rândul „tinerimii studioase” din zonă, studenţii 

devenind interesaţi de folclorul şi tradiţiile româneşti. Apar o serie de reviste şi 

publicaţii în care aceştia activează publicându-şi cercetările. În Musa – spre 

exemplu – revista Societății de lectură „Andrei Șaguna” de la Institutul 

Teologic din Sibiu, găsim, în anul școlar 1894/95, un colaborator din zona 
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Sebeșului – Ioan Pavel din Lancrăm, care publică Șase poezii poporale. 

Tânărul culegător de folclor din Lancrăm este viitorul cumnat al lui Lucian 

Blaga (soțul Letiției), ajuns în perioada interbelică revizor școlar
1
. 

Începutul secolului XX este destul de sărac în cercetări legate de cultura 

tradițională în Valea Sebeşului, cu excepţia contribuţiilor aduse de învățătorul 

Vasile Zdrenghea din Sebeșel, care publică în anul 1914, 15 balade din zonă în 

revista „Transilvania”. După Primul Război Mondial, cea mai notabilă 

contribuţie este cea a preotului Ioan Bena din Pianul de Jos, care include în 

lucrarea sa, Contribuții la monografia comunei Pianu de Jos, apărută în anul 

1925, şi un capitol referitor la tradiţiile, obiceiurile şi superstiţiile din zonă. 

Perioada interbelică și aceea de după 1945 sunt dominate de activitatea 

profesorului Gh. Pavelescu (1915-2008) – personalitate marcantă a etnologiei 

românești care a realizat, începând din 1933, cele mai complexe investigații de 

cultură tradițională (materială şi spirituală) din zonă, cercetări încununate de 

monografia Valea Sebeşului, în trei volume, apărută abia în anul 2004.  

După 1945 a existat, însă, un nucleu de dascăli-cercetători ai folclorului 

şi tradiţiilor populare, a căror muncă a rămas de cele mai multe ori 

nevalorificată ştiinţific, datorită vitregiilor vremurilor. Se remarcă acum 

activitatea profesorului Iulian Ionaș (1933-1988), născut la Roșia de Secaș, 

care a lucrat o vreme ca activist în rândul organizației de pionieri a raionului 

Sebeș, apoi bibliotecar la liceul mixt, încheindu-și activitatea ca profesor la 

„Școala generală nr. 3” din același oraș. Cercetările sale începute la Roșia de 

Secaș sunt extinse, cu timpul, în tot raionul Sebeș, cuprinzând culegeri din 

Săsciori, Căpâlna, Sebeș, Pianu de Jos, Șugag, Sebeșel și Pianu de Sus, 

realizate în deceniul 5 al secolului trecut. 

Viorica S. Sivan (n. 1932), absolventă a Facultății de filologie din Cluj, 

se stabileşte ca profesoară la Sebeş şi culege folclor, în perioada 1956-1975, din 

localitățile Săsciori, Sebeș, Sebeșel, Răchita, Petrești, Lancrăm și Pianu de Jos. 

După 1989 apar câteva monografii dedicate zonei, care includ şi folclor, 

cum este cea a profesorului Ilie Stancu din Loman, intitulată Plaiul Lomanului, 

plai dacic al Terrei Sebus, Alba Iulia, 2000, sau monografia Valea Sebeşului, 

semnată de profesorul Gh. Pavelescu în 2004, despre care am amintit. Capitolul 

dedicat istoriei cercetărilor se încheie cu prezentarea volumului Civilizația 

agrară în Mărginimea Sebeșului. Studiu de caz: păstoritul de Radu Totoianu, 

teză de doctorat susținută în 2017, la Universitatea „1 Decembrie 1918” din 

Alba Iulia. 

Urmează o Notă asupra ediţiei, în care autorul volumului aduce în 

atenția noastră activitatea membrilor „Cercului de etnografie și folclor” înființat 

în 1954, pe lângă „Societatea de Științe Istorice și Filologice din România” – 

                                                 
1
 Vezi „Musa” – implicații naționale: folclor poetic într-o revistă manuscrisă din 

secolul al XIX-lea, ediție îngrijită, note bibliografice, indici și glosar de Virgiliu Florea 

și Andreea Buzaș, pref. de Ilie Moise, Sibiu, Editura Andreiana, 2018, p. 273-274. 
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filiala Sibiu şi contribuţia acestora la culegerea folclorului din Valea Sebeşului 

mai precis a cercetătorilor Nicolae N. Munteanu, Constantin Pașoiu, Pimen 

Constantinescu și Elisaveta Imbăruș din Sebeș-Alba. 

Autorul prezintă apoi câte o scurtă biografie a acestora şi redă 

comunităţii ştiinţifice şi publicului larg, textele culese de aceştia pe Valea 

Sebeşului: Nicolae N. Munteanu - membru marcant al „Cercului de etnografie 

și folclor”, profesor la Școala elementară nr. 14, Sibiu, a participat, împreună 

cu Pimen Constantinescu și Constantin Pașoiu, la cercetările organizate pe 

Valea Sebeșului, în perioada 1954-1959. Membru în colectivul de cercetare al 

satului Rucăr, alături de Gh. Pavelescu și Ion Albescu, a colaborat la broșura 

„Folclorul și arta populară” (1954) și la elaborarea chestionarului „Obiceiuri de 

nuntă” (1955). Lui îi datorăm o importantă culegere de folclor de la Nedeia de 

la Şurianu (20 iulie 1954), reprodusă integral în prezentul volum. 

Pimen Constantinescu (istoric literar, traducător și folclorist) a fost 

profesor la Școala Populară de Artă Sibiu și secretar științific al „Societății de 

Științe Istorice și Filologice” – filiala Sibiu. În volumul de faţă, autorul restituie 

textele folclorice reunite de Pimen Constantinescu sub titlul generic Valea 

Sebeşului, culese din Şugag, Mărtinie, Bârzana, Arţi, Jidoştina, Tău, Dobra, 

Petreşti, Săsciori, Sebeşel, Cacova, Laz, Căpâlna, Loman, Pleşi, Plaiuri, 

Strungari, Purcăreţi, Răchita şi Pianul de Sus. 

Elisaveta Imbăruș - născută Moga, în orașul Sebeș, este absolventă a 

„Școlii Normale” din Sibiu. A funcționat ca învățătoare, apoi din 1950 

profesoară de limba română, la Școala generală nr. 1 din Sebeș. În perioada 

interbelică a urmat cursurile  „Universității de Vară” de la Vălenii de Munte, 

specializându-se în gramatică și cultură tradițională. A făcut parte din Cercul 

permanent de etnografie și folclor înființat la Sibiu, în 1954. A cules folclor din 

Sebeș (1958) și a redactat mai multe sinteze privind obiceiurile specifice: 

colindatul, nunta, șezătoarea și claca, textele culese fiind redate integral în 

volumul de faţă. 

Constantin Pașoiu - născut în Sibiu, este absolvent al „Facultății de 

Litere” din Cluj, specializarea: filologie romanică. Profesor de limba română la 

mai multe școli din Sibiu, inclusiv Liceul „Gh. Lazăr”, Constantin Pașoiu a 

făcut parte, în anii ’50, din „Cercul permanent de etnografie și folclor”, care a 

funcționat pe lângă „Societatea de Științe Istorice și Filologice din România” – 

Filiala Sibiu. În această calitate a fost integrat în colectivele interdisciplinare 

care au realizat o seamă de cercetări folclorice în Mărginimea Sibiului, Valea 

Sebeșului și Rucăr. În volumul de faţă este prezent cu Material folcloric din 

Șugag, care cuprinde: proverbe, ghicitori, cântece şi strigături specifice 

şugăjenilor. 

Aceste restituiri de texte folclorice sunt urmate de un Glosar dialectal, 

absolut necesar celor care nu cunosc particularităţile lexicale ale Mărginenilor 

Sebeşului, autorul volumului grupând apoi în două anexe, prima notată cu A, 

opis-ul manuscriselor existente la Institutul „Arhiva de Folclor” a Academiei 
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Române de la Cluj, culese în perioada 1931-1972, iar cea de a doua, B, 

culegerile de folclor realizate în zonă în perioada 1936-1971, de către 

cercetătorii Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” din 

București, ambele un foarte util instrument de lucru pentru cei care doresc să 

aprofundeze folclorul din acest colţ de Transilvanie.  

Cum este şi firesc, lucrarea se încheie cu o Bibliografie selectivă, 

folosită pentru întocmirea prezentei lucrări. 

Dr. Radu TOTOIANU, 

Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș 
 

 

Studii de etnologie. In honorem prof. univ. dr. Ilie Moise,  
coord. Andreea Buzaș, București, Editura Etnologică, 2018, 494 p. 
 

Cum scriam nu demult, practica evocării personalităților la diverse date 

și în diverse împrejurări cunoaște deja o viață îndelungată și onorantă, 

emulativă și stimulativă. Prin aceste rânduri, dacă nu vom anihila temerile 

noastre apărute cel puțin în ultimele două decenii, cu privire la viitorul imediat 

(și mai îndepărtat) al studiilor etno-antropologice, ca și al continuatorilor 

strădaniilor generațiilor trecute, cercetători și beneficiari deopotrivă, sperăm ca 

măcar să le îndulcim. 

Tripleta subiect, autor și produsul său obiectual, întotdeauna în strânsă 

legătură, aici se va subsuma fuzionării ultimelor două componente ale ei și 

analizei unui nou întreg. Mai ales pentru că, în ceasurile noastre de pregătire 

mentală a acestui articol am descoperit cât de complicată poate fi ea, ce planuri 

diverse poate să atace. De la început, m-am plasat la nivelul unei duioase 

memorii personal-profesionale când am stabilit că, de fapt, mă aflu în fața unui 

tom asociat unei reviste de care mă simt legată spiritual nu de mulți, dar de 

importanți ani din activitatea mea personală, în același timp deosebit de 

valoroși pentru revistă în sine. Apoi, că subiectul – Profesorul Ilie Moise, 

cercetător și mentor –, copleșitor și prin reacțiile produse și expuse aici, 

neîndoios sincere, este și el asociat unei părți importante din propria activitate. 

Nu în ultimul rând – de fapt, în primul rând – pentru că, aflându-mă cu această 

carte în mână, răsfoind-o și supunând-o întâi unei lecturi tehnico-editoriale, am 

simțit bucuria lectorului care investighează întâi pagina de titlu, sumarul, 

responsabilități, structuri, aparat critic, indici etc. Iar observațiile obținute
1
    

mi-au provocat o reală satisfacție și, mai mult decât atât: o bucurie 

                                                 
1
 La data reactivării Universității sibiene, 1990, în Catedra de filologie-istorie-drept, 

Ministerul Învățământului a aprobat la Istorie, un curs pe care și azi l-aș considera 

necesar, de „Tehnica muncii intelectuale”, subsumat temei „Informație-comunicare-

limbaj”, pe care, subsemnata, sub patronajul Profesorului Iuliu Paul, apoi prof. Corvin 

Lupu, l-am predat cel puțin 6 ani, întâi la cursanții de la Istorie, dar mai ales la Colegiul 

de arhivistică și biblioteconomie. 
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profesională. O carte pregătită și apărută într-un oraș de provincie, fără 

susținerea unor „coloși industrial-economici”. Dar, o carte atât de explicit 

apărută ca a Academiei Române, care trebuia să fie așa și, iată, așa este: 

frumoasă, impresionantă, convingătoare, serios „mobilată” cu produse culturale 

semnate de cercetători confirmați, semnificativi, credibili etc. Exact în limitele 

intelectual-discrete și decente care se impun. Lipsa elementelor specifice 

edițiilor de lux (coperta/legătură, hârtie velină etc.), nu-i scad nici măcar 

nivelul de carte elegantă, cu care te poți înnobila ținând-o în mână, ca în cazul 

oricărei piese marcate de demnitatea frumosului imanent. Implicarea în această 

lucrare a Editurii Etnologica (acreditată CNCS, categoria B) a impus și ea niște 

standarde – cu respect onorate de editoare – care nu puteau să nu-și arate 

efectele. 

De la începutul contactului meu cu cartea s-au născut câteva întrebări 

adresate realizatoarei volumului – într-o conversație imaginată – cam așa:  

Cum ai reușit, dr. Andreea Buzaș, să stabilești relații atât de fructuoase 

cu atâția corespondenți, variați în sine și răspândiți prin țară și în afara ei? Toți 

cu personalități ferme și imuabile și copleșiți de lucrări întotdeauna presante? 

Cine a lucrat atât de profesionist pentru fiecare pagină textul, titlurile, scurtele 

prezentări, notele, cine a prelucrat imaginile etc.? Cine a „ținut în mână” aceste 

și numeroase alte probleme ce se ivesc la coordonarea unui volum colectiv, și 

încă de așa dimensiuni? Cât de mulți prieteni profesionali trebuie să ai ca să-ți 

respecte întocmai dorințele în reproducerea color și alb-negru atât de reușită, 

cum sigur tu însăți ai dorit-o? Și altele… Întrebările sunt/ și nu sunt retorice, 

știam că dr. Andreea Buzaș vine la întâlnirea cu proiectul acestui volum după 

ce a absolvit o școală specială în atelierul de pregătire a volumelor sibiene de 

Studii și comunicări de etnologie, nu puține și deloc superficiale. Acum însăși 

autoare a unor volume, tânăra noastră colegă și-a confirmat, la superlativ, 

eficiența exercițiilor de redactor și, nu oricum, ci sub bagheta profesorului Ilie 

Moise. Cu această școală absolvită, cu colegi-colaboratori care au respectat 

termenele de predare ale intervențiilor lor și, evident, având alături o colegă 

disponibilă întotdeauna să-și ajute semenii (am fost și eu printre aceștia), 

talentata doamnă Mariana Vlad, Andreea Buzaș a mai trecut deci un prag. A 

coordonat volumul Studii de etnologie. In honorem prof. univ. dr. Ilie Moise, 

494 p., cu il. alb-negru și color (Academia Română, Institutul de Cercetări 

Socio-Umane Sibiu) ca un examen la vedere.  

De altfel, episodul complex în care s-a finalizat acest volum s-a petrecut 

la un moment cu totul aparte: vremea/ anul în care se predă o ștafetă. 

Septuagenarul Ilie Moise, vreme îndelungată părinte singuratic al revistei 

etnologice sibiene, se retrage în activități specifice, dar nu înainte de a fi 

convins că a lăsat cel puțin un urmaș ce-i va respecta propriul program, va 

continua probabil inovând, „nu-l va da de rușine”, cum se spune în lumea 

satelor. Bucuria maestrului poate fi deplină în acest sens. 

Ana GRAMA 



282                                                                                                                             Note și recenzii 

 

Pe cărările timpului. O radiografie fotografică a satului vasluian / On 

the Paths of Time. A Photographic Radiography of Vaslui's Villages, 
coordonator și coautor Lucian-Valeriu Lefter,  

Muzeul Brăilei „Carol I” – Editura Istros, Brăila, 2018, 200 p. 

 

Prezentarea volumului anunțat de titlul de mai sus nu poate fi asumată de 

către subsemnatul decât dintr-o ipostază îndoit subiectivă. Pe de o parte, pentru 

că, nefiind nici fotograf, nici etnolog, nu dețin competențele necesare pentru o 

evaluare aprofundată a temelor și informațiilor conținute în acest volum. Pe de 

altă parte, pentru că, fiind născut într-un sat de pe Valea Tutovei, mă raportez la 

meleagurile natale printr-un inevitabil filtru emoțional, în care se amestecă – cu 

fiecare clipă care se depune peste cele două decenii care mă despart de baștină 

–, dorul, amintirile, nostalgiile și, mai presus de toate, „chemarea rădăcinilor” 

sau apartenența de neam și de loc. 

Volumul pe care îl prezentăm – un album, în fond –, face parte din 

consistenta colecție de realizări editoriale dedicate celebrării Centenarului 

Marii Uniri. Specificul istoric al acestui eveniment crucial pentru evoluția 

statalității românești ne duce cu gândul, în primul rând, la o lucrare de istorie. 

Și nu este greșit să credem acest lucru pentru că atât motivația și contextul 

apariției, cât și o parte a titlului și conținutului o recomandă ca atare. Altfel 

spus, volumul poate fi considerat o antologie de imagini istorice, de documente 

grafice peste care timpul și-a pus deja patina, în cazul vechilor fotografii și cărți 

poștale, sau și-o va pune în deceniile următoare, peste fotografiile actuale, 

conferindu-le valoare și utilitate istorică. De altfel, conservarea memoriei 

personale sau colective în imagini și valorificarea artistică sau științifică a 

acestora a depășit de mult timp faza experimentului empiric, ilustrația de orice 

tip constituind, în prezent, o resursă documentară pe cât de elocventă, pe atât de 

intens utilizată, și nu doar de oamenii de știință sau de jurnaliști, ci și de multe 

alte categorii profesionale. 

A doua parte a titlului ne transferă în lumea rurală, albumul fiind, 

deopotrivă, nu doar istoric, ci și etnografic. Înainte însă de a prezenta 

conținutul lucrării, trebuie să precizăm că, fiind vorba de exprimarea prin 

imagini, respectiv fotografii, acestea au fost realizate, în cea mai mare parte, de 

cca 35 de fotografi care au participat la aplicațiile în aer liber din cadrul 

atelierului fotografic „Satul vasluian – tradiție și actualitate”, activități 

desfășurate organizat în 2017 și individual în 2018 în numeroase sate și 

comune de pe teritoriul celor trei vechi ținuturi, ulterior județe, Vaslui, Tutova 

și Fălciu, care au precedat până în 1968 actualul județ Vaslui. Acțiunea a fost 

inițiată și patronată de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale Vaslui, instituție care a și valorificat o parte dintre 

fotografiile realizate de cursanții atelierului și de proprii angajați, atât prin 

organizarea unor expoziții la Vaslui și Iași, în 2018, cât și prin editarea 

albumului pe care îl prezentăm. 
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Prima secțiune a albumului este intitulată Monumentele Memoriei, fiind 

dedicată, cu precădere, memoriei Marelui Război, așa cum este ea conservată și 

reflectată în fotografii, corespondență, însemnări și jurnale de pe front, presa 

timpului, clădiri istorice, monumente funerare, troițe dedicate eroilor, fotografii 

surprinse la slujbele religioase și ceremoniile de pomenire desfășurate de Ziua 

Eroilor. Pe lângă acestea au fost imortalizate fotografic și alte monumente de 

arhitectură, lucrări de artă plastică, monumente naturale, portrete care, într-un 

fel sau altul, fac trimitere sau conțin informații despre o epocă sau un 

eveniment istoric. Ilustrația acestei secțiuni este însoțită de un text care 

cuprinde mărturii ale participanților la Marele Război și referințe despre 

monumentele ridicate în amintirea eroilor vasluieni. În acest context merită 

remarcat faptul că o parte din fotografiile incluse în album reflectă multe 

aspecte identice, în privința autenticității cadrelor vieții rurale, cu cele 

surprinse, cu un secol în urmă, de observatorii angrenați în conflictul mondial, 

cum este cazul căpitanului francez Marcel Fontaine. Aflat în misiune pe frontul 

românesc în 1916-1918, acesta a cutreierat și câteva sate aflate în Podișul 

Central Moldovenesc, prilej cu care a consemnat în jurnalul său de război 

informații etnografice detaliate, de certă valoare documentară. 

Prin specificul instituției tutelare și tema atelierului fotografic, dar mai 

ales prin cea mai consistentă parte a conținutului, albumul are, după cum 

aminteam mai înainte, un evident profil etnografic, trei dintre cele patru 

secțiuni asumate în cuprins fiind dedicate universului, riturilor și ocupațiilor 

rurale. Amenințat de asediul modernității, pe de o parte, sau de declinul 

demografic natural și accentuata emigrare a populației rurale, pe de altă parte, 

satul românesc tradițional își consumă ultimele fire din caierul destinului. În 

ciuda acestei situații inevitabile, mai pot fi încă identificate și recuperate multe 

aspecte importante și autentice ale vieții materiale și spirituale din mediul rural, 

pe care ochiul exersat al fotografului, ghidat și de cunoașterea etnologului, le 

poate surprinde în obiectivul camerei. Transferate în arhive digitale sau în 

cataloage și albume tipărite, imaginile respective îmbogățesc zestrea 

documentară a patrimoniului național tradițional, valorificabilă în plan cultural, 

artistic și științific.  

Impuse tematic sau izvorâte din inspirații de moment, făcute după o 

pregătire prealabilă și răbdătoare sau captate instantaneu, fotografiile reproduc 

aspecte ale peisajului rural, activități cotidiene, jocuri de copii, mijloace de 

locomoție, instalații tradiționale, gospodării și interioare ale caselor țărănești, 

elemente, motive și simboluri decorative ale arhitecturii tradiționale, obiceiuri 

și tradiții, portul popular, măști ceremoniale, edificii de cult din lemn și din 

piatră, ceremonii religioase, rituri de trecere, portrete de copii și de bătrâni, 

obiecte de inventar casnic, ocupații casnice, munci agricole și meșteșuguri 

tradiționale din zona Vasluiului.  

În afara informației documentare, de incontestabilă valoare, merită să 

subliniem faptul că fotografiile se remarcă prin calitatea tehnică deosebită și, în 
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cazul multora, prin expresivitatea artistică. Fotografii au avut talentul și 

abilitatea de a evidenția peisaje pitorești, specifice reliefului colinar al 

județului, imortalizate pe parcursul celor patru anotimpuri. Ochiul privitorului 

va fi cu siguranță impresionat de intensitatea, diversitatea și contrastul cromatic 

al imaginilor, de la estetica sinelie a caselor țărănești la opulența coloritului 

vegetal, de la sobrietatea monocromă a fotografiilor-document de altădată la 

policromia stridentă și plină de vitalitate a costumelor și măștilor ceremoniale. 

Simțul detaliului este probat în imaginile focalizate pe elementele, simbolurile 

și motivele decorative ale bisericilor, caselor, stâlpilor, scoarțelor, ștergarelor și 

ceramicii tradiționale. Inspirația instantaneelor este reflectată în fotografiile 

care surprind mai ales activitățile ludice, ceremoniale și lucrative. Talentul 

portretistic răzbate cu vigoare din câteva fotografii care par trasate de pensula 

unor maeștri ai picturii. Nu în ultimul rând, vârsta, trăirile și emoțiile au fost 

surprinse cu multă sensibilitate în portofoliul fotografic al acestui album.  

Ilustrația este grupată pe capitole și subcapitole, însă opțiunea editării 

titlurilor pe marginile laterale, cu caractere diluate cromatic, și neconcordanța 

de paginație dintre sumar și conținut nu evidențiază eficient structura albumului 

și solicită un plus de atenție și răbdare din partea utilizatorului interesat să 

ajungă rapid la o anumită secțiune, imagine sau informație. De asemenea, este 

regretabil că nu s-a optat pentru dublarea tuturor secțiunilor tematice cu 

minime texte explicative – utile pentru cititorul nespecialist –, așa cum s-a 

procedat în cazul secțiunilor referitoare la obiceiurile de Anul Nou (p. 96), 

„stâlpul sacru” (p. 108), apicultură (p. 165) și olărit (p. 191). Aceeași 

consecvență se impunea și în cazul inserării unor legende ceva mai explicite 

pentru toate ilustrațiile, multe legende fiind reduse, din păcate, doar la 

precizarea numelui autorului și a localității unde au fost făcute fotografiile. 

Deși în multe situații informația este deductibilă cu ajutorul fotografiilor 

învecinate, există cazuri în care datele suplimentare privitoare la identitatea 

personajelor, de pildă, ar completa fericit menirea documentară a ilustrației. 

La final, albumul cuprinde o bibliografie destul de cuprinzătoare și 

actuală, nu doar locală, ci și națională, care oferă celor interesați de tematica 

abordată posibilitatea obținerii unor informații suplimentare. 

Prin temă și conținut, ținută editorială și traducerea tuturor textelor în 

limba engleză albumul se adresează atât specialiștilor, cât, mai ales, unui public 

larg, fiind un instrument de captatio benevolentiae și pentru turiștii străini. 

 
 

Dr. Dan Dumitru IACOB, 

Cs I – Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu 
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Irmgard Sedler, Noblesse & Raffinement.  

Der höfische Schuh im Barock und Rokoko

 

Tübingen, Wasmuth Verlag, 2019, 232 p. 

 

Volumul semnat de cunoscuta cercetătoare Irmgard Sedler prezintă 

aproximativ 80 de piese de încălțăminte baroc și rococo aflate în patrimoniul 

Muzeului din castelul New Augustus-Burg din Weissenfels – Saxonia. 

Exponatele au fost restaurate începând cu anul 2012, sunt reprezentative pentru 

perioada 1600-1800 și alcătuiesc una dintre cele mai frumoase și ample colecții 

de acest gen din Europa și cea mai valoroasă din întreg arealul Germaniei. 

Proveniența pieselor este parțial cunoscută. Unele au aparținut, spre exemplu, 

Mariei Aurora von Königsmarck – renumita metresă a lui August al II-lea cel 

Puternic, al Saxoniei, iar altele provin de la nobilimea franceză și engleză. Cele 

mai vechi exemplare sunt venețiene, o pereche avându-și originea la Curtea 

Pontificală din Roma. Fiecare exponat este analizat în profunzime cu ajutorul 

unor tehnologii moderne ale unor discipline conexe, precum radiologia și 

imagistica.  

Autoarea – expertă în istoria textilă – realizează descrieri minuțioase 

privind materialele, tipul de cusătură sau țesătură, accesoriile, tehnicile folosite, 

plasând fiecare piesă în contextul istoric al modei și meșteșugurilor din marile 

palate ale Europei. Cartea este, așadar, o veritabilă incursiune în istoria 

încălțămintei, pornind de la pantofii bărbătești, Ristlasche, continuând cu 

pantofii grațioși ai doamnelor, până la elegantul Escarpin din perioada lui 

Napoleon. Mai mult, autoarea aduce în atenție conexiunile dintre încălţăminte 

şi confecționarea veşmintelor fastuoase, din perspectiva istoriei culturii 

europene, pornind de la relațiile economice ale Europei de Vest cu Orientul, de 

la influența politică a Curții de la Madrid, mai apoi a celei de la Paris și 

tendințele de la Londra sau Viena. Analiza acestora are la bază fundalul 

conceptelor cultural-estetice ale Renașterii, barocului și rococoului târziu, toate 

convergând, în cele din urmă, spre iluminism. 

O altă parte a lucrării se ocupă de evoluția strict tehnică a încălțămintei, 

influențată de invenția tocului, de specificul calapodului și de calitatea 

materialelor utilizate, toate acestea ilustrate cu un bogat material documentar 

din colecțiile de artă europene. 

Bibliografia cărții cuprinde toate lucrările importante apărute în domeniu 

pe plan internațional și completează, în chip benefic, cercetarea meticuloasă a 

autoarei.  

Sobrietatea și eleganța clasică a volumului, calitatea hârtiei și a 

ilustrațiilor, tipul de literă și layout-ul fac din această carte un adevărat album 

de artă, riguros documentat științific. 

                                                 

 Noblețe și rafinament – pantoful de curte în Baroc și Rococo 
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Considerăm că Irmgard Sedler a reușit să redacteze o veritabilă carte de 

referință pentru evoluția încălțămintei occidentale, dispunând de un atu pe care 

nu îl deține orice istoric de artă – o excelentă pregătire etnologică. Muzeograf 

cu o bogată experiență, bun cunoscător al etnografiei săsești, după două decenii 

de la plecarea din țară, Irmgard Sedler continuă să colaboreze la principalele 

reviste sibiene, să facă donații către muzeele sibiene, să-și lanseze cărțile la 

Sibiu, întărind, de câte ori are ocazia, legătura puternică cu lumea în care s-a 

născut și s-a format. O legătură care, de altfel, nu s-a întrerupt niciodată. 

Atașamentul pe care Irmgard Sedler îl manifestă față de Sibiu și studiile sale 

vizând civilizația sașilor ne încântă și ne determină să o revendicăm ca pe o 

veritabilă cercetătoare a etnologiei din Transilvania. Tocmai de aceea, nu 

întâmplător, a primit, în acest an, Siebenbürgisch-Sächsischer Kulturpreis 

(Premiul Cultural Săsesc) pentru întreaga activitate. 

Dr. Andreea BUZAȘ 

 

 

„Musa” – implicații naționale.  

Folclor poetic într-o revistă manuscrisă din secolul al XIX-lea,  
ed. îngrijită, note bibl., indici și glosar de Virgiliu Florea și Andreea Buzaș, 

Prefață de Ilie Moise, Sibiu, Editura Andreiana, 2018, 322 p. 

 

Revista manuscrisă Musa a Societății de lectură „Andrei Șaguna” din 

Sibiu, apreciată de unii istorici ai presei românești drept cel mai bun produs al 

acestui gen promovat în mediul educațional românesc transilvănean din a doua 

jumătate a secolului al XIX-lea și de la începutul secolului al XX-lea
1
, s-a aflat 

mereu în atenția cercetătorilor, fie istorici, fie teologi sau folcloriști, însă nu a 

beneficiat de o monografie consistentă, interesul cercetătorilor vizând aspecte 

secvențiale sau generale, după specificul preocupărilor personale. Prima 

abordare generală a materialului folcloric se datorează lui Ion Mărcuș și 

datează din 1942
2
. Reputatul cercetător are meritul de a fi inventariat, cu mici 

scăpări, toate materialele de profil ale întregii colecții aflate la Biblioteca 

Facultății de Teologie „Sf. Ierarh Andrei Șaguna” din Sibiu
3
. Prezentări 

                                                 
1
 Mircea Popa, Valentin Tașcu, Istoria presei românești din Transilvania, ediția a II-a, 

București, Editura Tritonic, 2003, p. 316. 
2
 Ion Mărcuș, Preocupările folklorice ale teologilor sibieni între 1871-1907 și 

bibliografia folklorică a revistei Musa, în „Anuarul Arhivei de Folclor”, București, VI, 

1942, p. 101-121. 
3
 În mod surprinzător, I. Mărcuș omite valorosul material semnat de teologul brașovean 

Vasilie Voina, intitulat „Datinile Brasioveniloru din suburbiulu Scheiu la serbatorile 

Pasciloru” și apărut în Musa, anul V (IV), 1875/1876, nr. 3-6, material valorificat 

științific încă din 1930, de către Ion Mușlea, și semnalat ulterior de cercetători precum 

Mircea Păcurariu, în 200 de ani de învățământ teologic la Sibiu 1786-1986, Sibiu, 
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generale ale Musei realizează Mircea Popa și Valentin Tașcu
1
, apoi autorul 

celei mai complexe monografii a Institutului teologic-pedagogic ortodox din 

Sibiu, academicianul Mircea Păcurariu
2
. Pe filonul investigațiilor folclorice se 

înscrie și reputatul etnograf sibian Ilie Moise, cu o trecere în revistă a 

aspectelor esențiale ale problematicii
3
, dar și cu fructificări punctuale, în 

special legate de cercetările privind butea junilor. Anul 2012 a adus în lumina 

tiparului o analiză a discursului național al Musei și a atmosferei de emulație 

intelectuală, elitistă și națională, creată de Societatea de lectură „Andrei 

Șaguna” a teologilor și pedagogilor ortodocși din Sibiu
4
. Documentarea, 

realizată în anul 2010, a fost efectuată pe cei 32 de ani de apariție rămași în 

custodia Bibliotecii Facultății de Teologie „Sf. Ierarh Andrei Șaguna”, din 

totalul celor 38 de ani (1871-1909). În finalul volumului, se oferă celor 

interesați un repertoriu al materialelor folclorico-etnografice apărute în cei 32 

de ani analizați
5
. În 2016, o nefericită inundație avea să distrugă cea mai mare 

parte a colecției Musa, colecție salvată parțial prin fotocopierea secvențială a 

celor 32 de ani de apariție cercetați de noi în 2010, versiunea digitalizată a 

Musei, ordonată pe ani de apariție, fiind pusă, de semnatarul acestei recenzii, la 

dispoziția Bibliotecii Facultății de Teologie „Sf. Ierarh Andrei Șaguna” și a 

unor cercetători din Sibiu, Cluj-Napoca și Sebeș. În acest context, apariția 

volumului editat de Virgiliu Florea și Andreea Buzaș, „Musa” - implicații 

naționale… (2018), dobândește o valoare inestimabilă, prin recuperarea și 

conservarea unor repere semnificative ale patrimoniului cultural național. 

Istoria volumului începe în anii ’60 ai secolului trecut, când tânărul 

universitar clujean Virgiliu Florea a transcris sute de texte folclorice din revista 

manuscrisă Musa, păstrată la Sibiu. Gestionarea priorităților profesionale și 

editoriale l-a determinat pe V. Florea să amâne publicarea volumului despre 

folclorul Musei. Întâlnirea cu tânăra cercetătoare sibiană Andreea Buzaș avea 

să readucă în prim-planul preocupărilor materialul folcloric al Musei. Volumul 

a fost publicat în anul Centenarului Marii Uniri, ca prinos de prețuire față de 

generațiile Musei, viitoarea elită rurală românească în spațiul transilvănean al 

dublei monarhii. „Teologi” și „pedagogi”, viitorii preoți și învățători formați în 

atmosfera națională a Institutului teologic-pedagogic „Andreian”, în special în 

                                                                                                                       
Tiparul Tipografiei Eparhiale, 1987, p. 228, și Ilie Moise, în Folcloristica sibiană, 

Sibiu, Editura Imago, 1999, p. 54, sau de către autorul acestor rânduri, în Revista Musa. 

Un martor al sentimentelor naționale românești în perioada dualistă, Sibiu, Editura 

Techo Media, 2012, p. 137. 
1
 M. Popa, V. Tașcu, Istoria presei românești din Transilvania, p. 309-316. 

2
 Mircea Păcurariu, 200 de ani de învățământ teologic la Sibiu 1786-1986, Sibiu, 

Tiparul Tipografiei Eparhiale, 1987, p. 215, 225-230. 
3
 Ilie Moise, Folcloristica sibiană, Sibiu, Editura Imago, 1999, p. 49-55. 

4
 Ioan Popa, Revista Musa – un martor al sentimentelor naționale românești în 

perioada dualistă, Sibiu, Editura Techno Media, 2012, 145 p. 
5
 I. Popa, Revista Musa, p. 137-145. 
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cadrul Societății de lectură „Andrei Șaguna”, vor întreține și consolida în lumea 

satului sentimentul identitar românesc, prin recursul la istorie, spiritualitate și 

tradiție. 

Volumul este inaugurat de o „Prefață” semnată de Ilie Moise (p. 5-11), 

mai degrabă un studiu introductiv structurat în două părți, prima (p. 5-9) vizând 

contextul istoric al apariției Musei, calitatea materialelor folclorice și 

principalele valorificări științifice înregistrate de-a lungul timpului, a doua (p. 

9-11) focusându-se pe volumul pe care îl deschide, cu o trecere în revistă a 

principalelor etape ale realizării acestuia și a celor mai importante contribuții 

ale editorilor. „Nota asupra ediției” (p. 12-16), întocmită de Virgiliu Florea și 

Andreea Buzaș, dezvăluie maniera de lucru a editorilor, structura și punctele 

forte ale lucrării, principalele caracteristici formale și de conținut ale 

materialelor folclorice reproduse în paginile următoare. 

Cea mai consistentă parte a volumului este deținută de cele 550 de texte 

folclorice, grupate sub titlul de „Corpus de texte” (p. 17-240). Prezentarea 

urmează ordinea cronologică, materialele înscriindu-se în intervalul temporal 

1872/1873-1903/1904. Din punct de vedere cantitativ, cei mai prolifici ani au 

fost 1872/1873, 1881/1882, 1883/1884 și 1887/1888.  

După cum atenționează editorii prin subtitlul volumului, sunt publicate 

doar materiale încadrabile în categoria folclorului poetic. Editarea unui al 

doilea volum, cuprinzând studii și descrieri etnografice, despre care autorii 

afirmă că „nu mai este astăzi posibilă, din cauza pierderii irecuperabile, între 

timp, a multe volume din revista manuscrisă «Musa»” (p. 16) este totuși 

realizabilă doar parțial, prin utilizarea formatului electronic, incomplet și acela, 

al revistei, un stimulent în acest sens oferindu-l articolul semnat de Vasilie 

Voina, „Datinile Brasioveniloru din suburbiulu Scheiu la serbatorile 

Pasciloru”
1
. Pentru identificarea locurilor de proveniență a materialelor 

folclorice culese de colaboratorii Musei, editorii au folosit monografia 

Institutului „Andreian”, publicată în 1911 de Eusebiu R. Roșca, lucrare care 

oferă listele absolvenților secțiilor teologică și pedagogică din 1849/1850 până 

în 1910/1911, alăturând numelui absolventului locul de naștere al acestuia
2
. 

                                                 
1
 Musa, anul V (IV), 1875/1876, nr. 3-5. Materialul din nr. 5 se încheie cu mențiunea 

„va urma”, însă, în 2010, nu am mai putut identifica această urmare. De altfel, nici Ion 

Mușlea, în 1930, nu a avut acces la restul articolului, deplângând această situație (Ion 

Mușlea, Obiceiul junilor brașoveni. Studiu de folklor, Cluj, Institutul de Arte Grafice 

„Ardealul”, 1930, p. 4-5).  

În 1987, Mircea Păcurariu menționează tot numai cele trei numere, fără precizarea 

privind caracterul incomplet al articolului. Doar la Ilie Moise, în Folcloristica sibiană, 

p. 54, se indică și nr. 6 al Musei din 1875/1876, ceea ce ne face să credem că autorul a 

bănuit mai degrabă continuarea, firească, a articolului în nr. 6. 
2
 Eusebiu R. Roșca, Monografia Institutului Seminarial Teologic-Pedagogic 

„Andreian” al Arhidiecezei Gr. Or. Române din Transilvania, Sibiu, Tiparul 

Tipografiei Arhidiecezane, 1911, p. 139-196. 
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Metoda a fost utilizată și de noi, în 2012
1
, însă fără precizările explicite pe care 

le întâlnim în volumul analizat (p. 13). Modalitatea numerotării anilor de 

apariție ai Musei plasează demersul celor doi editori mai aproape de linia 

urmată de Ion Mărcuș
2
, ignorându-se greșeala de numerotare imputabilă 

neatenției copiștilor din anul 1875/1876, în special teologului din anul al II-lea 

de studiu Ioan Străvoiu, originar din Zărnăști
3
, care a pendulat între anii IV (ex. 

nr. 4, 6) și V (ex. nr. 9)
4
, inducându-i în eroare pe copiștii din anul următor, 

care vor numerota anul 1876/1877 drept al V-lea an de apariție, în loc de al VI-

lea! Această greșeală, sesizată de noi și remarcată și de I. Mușlea, ne-a 

determinat să propunem renumerotarea anilor de apariție
5
, pentru evitarea 

confuziilor, aceasta fiind și modalitatea de lucru a lui I. Mușlea
6
.  

„Indicele alfabetic al poeziilor după primul vers” (p. 241-255) este urmat 

de un foarte util „Glosar dialectal” (p. 256-265) și de o originală „Hartă a 

localităților de proveniență a culegerilor” (p. 266), instrumente menite să 

faciliteze accesul lectorilor în universul ideatic al creativității populare. Intenția 

de a urmări preocupările ulterioare ale „folcloriștilor” Musei, anunțată de 

editori în „Nota asupra ediției” (p. 15), este transpusă în practică în capitolul 

„Teologi-folcloriști: repere biobibliografice” (p. 267-277). Sunt prezentate 27 

de medalioane biografice, cu dimensiuni variabile, mergând de la peste 20 de 

rânduri (pentru Ioan Duma, Iosif Gomboș și Ioan Pavel) până la texte mai 

succinte, de câte 4 rânduri (pentru Georgiu Ghețe, Ambroziu Marcovici, Ioan 

Moldovan, Ioan Popa și George Tătar). Ne-am fi așteptat ca editorii să 

valorifice mai mult acest capitol, pentru justificarea titlului volumului, „Musa” 

– implicații naționale, și în conformitate cu expectanțele create prin „Nota 

asupra ediției”: „[…] am încercat să identificăm […] implicarea unora dintre ei 

în evenimentele istorice importante, cum au fost Memorandumul sau Marea 

Unire” (p. 15-16). Dintre cele 27 de medalioane biografice, doar 9 cuprind 

referiri la implicarea directă în mișcarea național-politică românească: Vasile 

Bologa (momentul 1918), Nicolae Clonța (refugiul din 1916-1919), Ioan Duma 

(momentele 1894 și 1918), Iosif Gomboș (1894, arestarea din 1916-1918), 

George Negoescu (arestarea din 1915-1918, momentul 1918), Iacob Onea 

(1893-1894), Ioan Pavel (1918), Ioan Teculescu (înființarea școlilor naționale 

și momentul 1918) și Nicolae Todoran (internarea din anii 1916-1917 și 

momentul 1918). Desigur, se poate susține că întregul demers de valorificare a 

                                                 
1
 I. Popa, Revista Musa, p. 21-22 (în special, nota 1, p. 22) și următoarele (inclusiv      

p. 137-145). 
2
 I. Mărcuș, Preocupările folklorice…, p. 104, 110, 112-121. 

3
 E. Roșca, Monografia Institutului Seminarial, p. 154. 

4
 Musa, 1875/1876, anul IV, nr. 4, 6, pagini nenumerotate; Musa, 1875/1876, anul V, 

nr. 9, pagini nenumerotate. 
5
 I. Popa, Revista Musa, p. 56. 

6
 I. Mușlea, Obiceiul junilor brașoveni, p. 4. 
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structurilor folclorico-etnografice, întreprins de către colaboratorii Musei, 

respectiv de către editorii volumului, se înscrie în aria preocupărilor etno-

identitare, dar sintagma „implicații naționale” rămâne, în continuare, 

descoperită. Ințelegem construcția acestei interfețe, în legătură cu prioritățile 

editoriale ale Centenarului. 

Lucrarea lui Ion Mărcuș este accesibilizată publicului de astăzi prin 

integrarea în acest volum, în cadrul unei „Anexe”. Volumul se încheie cu indici 

de nume și localități, cu 4 ilustrații și o bibliografie selectivă. 

În final, se cuvine să apreciem această restituire cultural-identitară, care 

părea compromisă pentru totdeauna. Este meritul lui Virgiliu Florea de a fi 

salvat acest valoros material folcloric și al Andreei Buzaș de a fi stimulat 

procesul de (re)conservare prin editarea critică. Această sursă documentară va 

deveni, cu siguranță, un important instrument de lucru pentru numeroase 

generații de cercetători! 

Prof. dr. Ioan POPA, 

Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu 

 

 

Sebeșu de Jos – sub semnul identității,  
texte stabilite, studiu introductiv, note, anexe şi bibliografie de Ilie Moise,  

Sibiu, Casa de Presă și Editură Tribuna, 2019, 156 p. 

 

Sebeșu de Jos – sub semnul identității este cel de-al IV-lea volum din 

seria de Documente inedite, care valorifică materiale din Arhiva de Folclor a 

sectorului de etnologie din cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu. 

În această serie au mai apărut: Corespondență Ovidiu Bîrlea – Doina Blaga 

(2017), „Musa” – implicații naționale: folclor poetic într-o revistă manuscrisă 

din secolul al XIX-lea (2018) și Folclor din Valea Sebeșului (2018). 

Culegerile din Sebeșu de Jos selectate pentru prezenta antologie, datorate 

folcloriștilor Gh. Pavelescu (1915-2008), Pimen Constantinescu (1905-1973) și 

Maria Stoica (1904-1986) – membri importanți ai „Cercului de etnografie și 

folclor” de la Sibiu –, au fost realizate în perioada 1953-1960 și aduc în atenția 

specialistului literatura orală specifică unei localități din Țara Oltului, la 

mijlocul veacului trecut. Sunt reprezentate toate genurile și speciile literare 

(strigături, doine, balade, colinde, cântece și jocuri de copii, ghicitori etc.) 

active la vremea respectivă în lumea rurală. 

Pentru o mai bună înțelegere a textelor publicate, realizatorul volumului, 

prof. univ. dr. Ilie Moise, a adăugat antologiei fișele bio-bibliografice ale celor 

trei autori, un succint glosar dialectal, o bibliografie selectivă și un studiu 

introductiv referitor la contextul în care au avut loc cele trei culegeri de folclor, 

dar și la preocupările unor specialiști, precum Cornel Irimie și Herbert 

Hofmann, de a așeza Sebeșu de Jos pe harta etnologiei românești, prin 

reprezentarea localității în marile muzee în aer liber din țară. Anexele, 
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conținând texte și imagini reprezentative pentru principala ocupație a 

locuitorilor – boștinăritul –, completează, în mod firesc, elementele care 

accentuează identitatea Sebeșului de Jos și subliniază unicitatea acestui sat de 

oameni ai muntelui.  

Volumul acordă o atenție deosebită și personalității lui Gheorghe Cercel, 

cunoscut și apreciat sculptor miniaturist, care „a scris cu dalta legendele, 

baladele și istoria acestui pământ”. 

Acest succint semnal editorial se cuvine a fi însoțit de menționarea celor 

trei nume: Ilie Moise (coordonatorul seriei Documente inedite), Dina Stoica 

(directorul onorific al Căminului Cultural din Sebeșu de Jos) și Mircea Bițu 

(director general al „Casei de presă și editură Tribuna”), fără efortul și sprijinul 

cărora prezenta antologie nu ar fi văzut lumina tiparului. 
 

Dr. Andreea BUZAȘ 



 

 

STUDII ŞI COMUNICĂRI DE ETNOLOGIE, Tomul XXXIII/2019, p. 292-298 
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Cronica 
 

Anul I de după primul Centenar al României Mari găsește etnologia 

sibiană într-o stare de relativă efervescență. Sectorul de etnologie al Institutului 

de Cercetări Socio-Umane Sibiu și-a continuat activitatea științifică într-un ritm 

destul de susținut, pregătind pentru tipar volumele IV și V din seria Documente 

inedite (materiale provenite din arhive sibiene) și participând periodic la 

principalele evenimente care au marcat etnologia românească în 2019. 

Miercuri, 13 februarie 2019, Primăria și Centrul Cultural „Lucian Blaga” 

din Sebeș au organizat, în sala „Gh. Maniu”, lansarea volumului Folclor din 

Valea Sebeșului, editat de prof. univ. dr. Ilie Moise. Apărută la Editura 

Etnologică din București, în 2018, antologia Folclor din Valea Sebeșului aduce 

în atenția specialiștilor materiale culese, în perioada 1954-1959, de profesorii 

Nicolae N. Munteanu, Constantin Pașoiu, Pimen Constantinescu din Sibiu și 

Elisaveta Imbăruș din Sebeș. Publicarea acestui volum, reprezentativ pentru 

literatura populară din Valea Sebeșului (Șugag, Tău, Mărtinie, Nedeia din 

Șureanu, Căpâlna, Sebeșel, Sebeș), conturează imaginea complexă a culturii 

tradiționale din această cunoscută zonă pastorală a Transilvaniei. Antologia 

este precedată de un studiu introductiv, cu regim de „istorie a folcloristicii din 

zona Sebeșului”, fișe biobibliografice ale culegătorilor și un glosar dialectal 

menit a înlesni înțelegerea graiului local. Volumul Folclor din Valea Sebeșului 

este, totodată, un discret omagiu adus făuritorilor Unirii de la 1 Decembrie 

1918. Într-o sală arhiplină, colegi, prieteni, consăteni și notabilități din Sebeș și 

Cut, dr. Radu Totoianu, directorul Muzeului municipal „Ioan Raica” din Sebeș, 

a conturat în linii sobre, dar calde, portretul fostului său profesor de etnologie. 

Cuvinte emoționante au fost rostite de Dorin Nistor – primarul municipiului 

Sebeș, Sorin Bâscă – primarul comunei Cut, prof. Nicolae Afrapt – fost coleg 

de liceu și Nadia Mitrea – directoarea Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș. 

Marți, 5 martie 2019, la Centrul Cultural „Ion Besoiu” din Sibiu s-a 

desfășurat prima zi a Festivalului-concurs „Lucreția Ciobanu”, în care 15 tineri 

interpreți din toate zonele etnografice ale țării au adus un omagiu celei care a 

fost Doamna Munților, cunoscuta și îndrăgita interpretă sibiană de muzică 

populară. A fost primul mare eveniment din anul aniversar „Junii Sibiului 75”, 

organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu. Juriul, alcătuit din personalități ale mass-

mediei și cercetării culturii tradiționale românești – dr. Elise Stan, prof. univ. 
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dr. Ilie Moise, Daniela Roxana Gibescu, Eugenia Florea, Silvia Macrea, 

Carmen Popovici-Dumbravă, Nineta Popa și Ionuț Fulea – a acordat trofeul 

festivalului „Lucreția Ciobanu” interpretei Anișoara Popescu din județul Olt.  

Ca în fiecare an, de două decenii încoace, la sfârșitul lunii martie, s-a 

desfășurat, la Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” din Râmnicu-Vâlcea, 

Salonul Național al Cărții de Etnologie, ediția a XX-a. Manifestarea inaugurală 

a avut loc joi, 28 martie, în „Sala Universitarilor” unde au rostit alocuțiuni 

conf. univ. dr. Remus Grigorescu – directorul bibliotecii; prof. Alin Pavelescu 

– managerul „Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale Vâlcea”; dr. Corina Mihăescu – cercetător științific la „Institutul 

Național al Patrimoniului” și conf. univ. dr. Ioan St. Lazăr – etnolog. La 

dezbaterea științifică despre „Cartea de etnologie – între cercetarea 

fundamentală și cercetarea aplicată” a participat și dr. Andreea Buzaș - 

reprezentantul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu. În cadrul secțiunii 

„Prezentări de cărți de etnologie”, Andreea Buzaș s-a oprit asupra producției 

editoriale a institutului sibian: „Musa” – implicații naționale: folclor poetic 

într-o revistă manuscrisă din secolul al XIX-lea, ediție îngrijită, note 

bibliografice, indici și glosar de Virgiliu Florea și Andreea Buzaș, prefață de 

Ilie Moise, Sibiu, Editura Andreiana, 2018; Studii de etnologie. In honorem 

prof. univ. dr. Ilie Moise, coord. Andreea Buzaș, București, Editura Etnologică, 

2018; Studii și comunicări de etnologie, tomul XXXII/ 2018, Sibiu, Astra 

Museum; Folclor din Valea Sebeșului, texte stabilite, studiu introductiv, note și 

bibliografie de Ilie Moise, București, Editura Etnologică, 2018, iar volumul 

scris de Ilie Moise, Efigii sentimentale, III, Sibiu, Editura Honterus, 2018, a 

fost prezentat de conf. univ. dr. Ioan St. Lazăr. 

Ziua bibliotecarului din România – sesiune științifică de profil – s-a 

desfășurat în acest an în 23 aprilie, la Casa Memorială „Lucian Blaga” din 

Lancrăm, în prezența tuturor bibliotecarilor din județul Alba. Cu acest prilej, 

prof. univ. dr. Ilie Moise a susținut conferințele Biblioteca publică – depozitar 

al memoriei culturale locale și Monografiile locale. Abordări din perspectiva 

bibliotecilor publice, urmate de lansarea volumului Folclor din Valea 

Sebeșului, texte stabilite, studiu introductiv, note și bibliografie de Ilie Moise. 

Volumul, editat cu sprijinul financiar al Centrului Cultural „Lucian Blaga” 

Sebeș, a fost distribuit gratuit tuturor bibliotecarilor din județul Alba. 

Ediția a XXXIX-a a Festivalului Internațional „Lucian Blaga”, 

desfășurată la Sebeș și Lancrăm, în perioada 9-12 mai 2019, a adunat și în acest 

an, la statuia Poetului, personalități din țară și de peste hotare. Institutul nostru 

a fost reprezentat de prof. univ. dr. Ilie Moise, care a susținut comunicarea 

Lucian Blaga și destinul nostru cultural, despre statutul actual al culturii și 

civilizației tradiționale în spațiul românesc… destul de asemănător cu acela al 

poporului român. 

Duminică, 19 mai 2019, în prezența notabilităților locale și județene, la 

Miercurea Sibiului a fost inaugurat Muzeul Țării Secașelor, instituție amplasată 
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în Piața „Corneliu Medrea”. Institutul nostru a fost reprezentat de prof. univ. dr. 

Ilie Moise – unul dintre primii susținători ai acestui proiect. În intervenția sa, 

profesorul Ilie Moise a adus un omagiu personalităților care au marcat istoria 

locului – Ilie Măcelaru (participant de marcă la Revoluția de la 1848); Ioan 

Droc (protopopul Miercurei între anii 1872-1898); Peter Neagoe (autorul 

romanului „Drumuri cu popas”) și Nicolae Branga (istoric) – felicitând, în 

final, pe primarul orașului, Ioan Troancă, și pe Cosmin Ignat de la Muzeul 

„Astra” din Sibiu, pentru cea mai frumoasă ctitorie culturală din zonă, Muzeul 

Țării Secașelor. 

La Conferința Națională „Etnografia și folclorul la Academia Română și 

la Universitatea din Cluj”, organizată de „Institutul Arhiva de Folclor a 

Academiei Române”, în zilele de 23 și 24 mai 2019, la sediul Filialei Cluj-

Napoca a Academiei Române, Sibiul a fost reprezentat de prof. univ. dr. Ilie 

Moise și dr. Andreea Buzaș. Au prezentat comunicările Gh. Pavelescu și 

etnologia clujeană și „Documente inedite” – un proiect de recuperare și 

valorificare a elementelor de cultură tradițională din arhivele sibiene. În 

cadrul secțiunii „Lansări de carte”, Andreea Buzaș a prezentat volumul Folclor 

din Valea Sebeșului (editat de Ilie Moise). 

Duminică, 16 iunie 2019, s-a desfășurat în comuna Cut din județul Alba, 

cea de-a XXVII-a ediție a festivalului interjudețean Datina străbună pe Secașe 

– manifestare culturală de anvergură care adună, an de an, în una din localitățile 

„Țării Secașelor”, tot ce are mai reprezentativ din punct de vedere spiritual, 

folcloric și etnografic această zonă. Ediția din acest an, organizată de primăria 

comunei Cut, a debutat duminică, 16 iunie 2019, la orele 10
00

, în sala de 

festivități a casei parohiale din localitate (fostul conac al Școlilor blăjene), cu 

un simpozion axat pe elementele reprezentative ale culturii și civilizației 

tradiționale din această parte de țară. În prezența unui public avizat, prof. univ. 

dr. Ilie Moise a prezentat câteva repere privind evoluția localității Cut, lansând, 

cu acest prilej, o nouă ediție a monografiei Cartea Cutului. Profesorul Ioan 

Popa – membru al Uniunii Scriitorilor din România și inițiator al festivalului 

„Datină străbună pe Secașe” – a prezentat comunicarea „Țara Secașelor, leagăn 

de istorie și cultură românească”. Prof. dr. Vasile Bâtiu s-a oprit asupra unor 

„Aspecte ale graiului din Țara Secașelor”. Simpozionul s-a încheiat cu vizitarea 

Expoziției etnografice Cut, care reunește cele mai reprezentative artefacte ale 

localității. Parada portului tradițional din județele Alba și Sibiu – o adevărată 

explozie de culoare și rafinament – a subliniat încă o dată diversitatea, 

frumusețea și autenticitatea costumelor populare de pe cele două Secașe. 

Tineri, maturi și vârstnici din Cut, Cergău, Ciugud, Daia Română, Doștat, 

Șpring, Miercurea Sibiului și Păuca au etalat, în fața unui public numeros, tot 

ce au avut mai frumos și autentic aceste localități. Pe scena în aer liber din fața 

căminului cultural, primarul Cutului, Sorin Bâscă, a salutat participanții, 

invitându-i alături de el pe reprezentanții comunelor concurente – primari, 

viceprimari, consilieri – cărora le-a înmânat „buletinul de identitate al localității 
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– Cartea Cutului”. În acest context președintele Consiliului Județean Alba, ing. 

Ion Dumitrel, a mulțumit participanților, a felicitat organizatorii și a înmânat 

profesorilor Ioan Popa, Ilie Moise și Vasile Bâtiu câte un „Titlu de excelență” 

pentru „activitate culturală în slujba comunităților din Țara Secașelor”. Ultima 

secvență a acestui festival interjudețean – spectacolul folcloric al 

ansamblurilor artistice participante – s-a desfășurat pe scena în aer liber din 

localitate, în prezența unui numeros public venit să admire cele mai 

reprezentative obiceiuri, dansuri și cântece din Țara Secașelor. Alături de 

formațiile artistice din Cut, Cergău, Ciugud, Daia Română, Doștat, Șpring, 

Miercurea Sibiului și Păuca, au urcat pe scenă și membrii Ansamblului 

folcloric „Augustin Bena” din Alba Iulia, care au adus un plus de 

profesionalism și multă, multă culoare. 

Momentul de vârf al anului etnologic 2019, care a reușit să adune 

cercetători din toate generațiile și din câteva țări europene locuite de români 

(Ungaria, Serbia, Ucraina), a fost Simpozionul Internațional de Antropologie 

Culturală „Istorie, cultură, identitate”, desfășurat la Arad în perioada 20-21 

iunie a.c. În ambianța stimulatoare a sălii „Regele Ferdinand” din Primăria 

Arad, dr. Rodica Colta de la „Centrul Cultural Județean”, viceprimarul Ionel 

Bulbuc și directorul Muzeului Județean, Ion Constantin Inel au salutat 

participanții la simpozion, în numele organizatorilor. Din partea Institutului de 

Cercetări Socio-Umane Sibiu, la lucrările simpozionului au participat prof. 

univ. dr. Ilie Moise și dr. Andreea Buzaș, care au prezentat comunicările 

Habanii – olari de marcă ai Europei și locuitori ai Transilvaniei, respectiv 

Crochiu de colecție – de la fondurile private la cele de patrimoniu. 

În perioada 9-14 iulie s-a desfășurat cea de-a VIII-a ediție a Taberei de 

Educație și Creație – „Mari valori culturale locale”, organizată de Centrul 

Cultural Hunedoara în parteneriat cu Institutul de Cercetări Socio-Umane 

Sibiu. Au participat elevi ai Școlii Populare din Deva, alături de profesorul 

Mircea Lac, precum și studenți ai Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, 

Facultatea de Științe Socio-Umane, specializarea Conservare-Restaurare. Pe 

parcursul celor 6 zile, au avut loc diferite ateliere de lucru, demonstrații de 

xilogravură, țesut-cusut, sculptat etc., dar și vizite de documentare la instituții 

precum: Muzeul Etnografic din Orăștie, Muzeul de Artă Populară din Brad, 

Museikon din Alba Iulia, Atelierul de vitralii din Orăștie, colecția muzeală 

„Școala Bunicii” a Marianei Mereu din Geoagiu de Sus. 

În perioada 24-28 iulie, în Muzeul în Aer Liber din Dumbrava Sibiului  

s-a desfășurat, sub patronajul Ministerului Educației și Învățământului, cea de-a 

XXIV-a ediție a Olimpiadei Naționale „Meșteșuguri artistice tradiționale”. 

Manifestare cultural-educativă de anvergură, olimpiada a fost închinată 

păstrării identității românești prin intermediul structurilor artistice ale 

învățământului preuniversitar. Felicitând elevii participanți, președintele 

juriului – prof. univ. dr. Ilie Moise – i-a îndemnat să păstreze cu sfințenie 

identitatea românească și să nu uite niciodată că dimensiunea noastră 
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universală își trage sorgintea tot din cultura și civilizația tradițională. Eminescu, 

Enescu și Brâncuși au demonstrat-o cu prisosință. 

Ediția din 2019 a Festivalului Național „Cântecele Oltului” a reunit la 

Călimănești, în zilele de 17 și 18 august, ansambluri reprezentative din județele 

străbătute de bătrânul Alutus: Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Olt, 

Teleorman, Vâlcea – dar și invitați din Hunedoara și Timiș. Organizat de 

Consiliul Județean Vâlcea (prin „Centrul Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale”) și Primăria orașului Călimănești, Festivalul 

Național „Cântecele Oltului”, ajuns la ediția cu numărul 51, continuă să rămână 

până astăzi un reper în domeniul valorificării autentice a culturii tradiționale. 

Colocviul pe tema „Schimbări posibile în structura festivalului: implicații, 

beneficii, oportunități”, organizat cu acest prilej, a pus în valoare locul și rolul 

deosebit al festivalului de la Călimănești în contextul conservării și valorificării 

culturii noastre tradiționale, al păstrării identității fiecărei zone folclorico-

etnografice. 

Cea de-a 53-a ediție a Târgului Olarilor, organizat anual la Sibiu în 

primul week-end din septembrie, a reunit peste 100 de olari din diferite regiuni 

ale țării, precum și din Ungaria și Republica Moldova. Mii de locuitori și turiști 

au vizitat târgul în perioada 31 august – 1 septembrie și s-au bucurat de o gamă 

variată de exponate din lut, precum oale pentru sarmale și căni pentru țuică, 

ulcioare de nuntă, clopoței, vaze și cahle. În acest an juriul, format din prof. 

univ. dr. Ilie Moise, dr. Mirela Crețu și drd. Karla Roșca, a apreciat deopotrivă 

activitatea olarilor care, de zeci de ani, contribuie la menținerea elementelor 

tradiționale în cadrul manifestării, cât și pe aceea a creatorilor care au inovat 

prin design și originalitate. 

Duminică, 15 septembrie a.c., la Sebeșu de Jos, în județul Sibiu, a avut 

loc lansarea cărții Sebeșu de Jos – sub semnul identității, lucrare editată de 

prof. univ. dr. Ilie Moise, apărută sub egida Academiei Române, prin Institutul 

de Cercetări Socio-Umane Sibiu, tipărită la „Casa de Presă și Editură Tribuna”. 

Evenimentul a fost deschis și coordonat de învățătoarea Dina Stoica, „sufletul 

și respirația satului”, cum a numit-o, atât de inspirat, jurnalistul Ion Onuc 

Nemeș. În cuvântul său, prof. univ. dr. Ilie Moise a amintit despre 

personalitățile vieții științifice, culturale și artistice din țară și străinătate care, 

în decursul anilor, au fost oaspeți ai satului: Gh. Pavelescu, Pimen 

Constantinescu, Cornel Irimie, Herbert Hoffmann, D.R. Popescu, Mircea 

Braga, Mircea Ivănescu, Adrian Puslojic, Silviu Stănculescu ș.a. Sărbătoarea de 

la Sebeșu de Jos s-a încheiat cu un program artistic de o aleasă ținută, susținut 

de ansamblul folcloric local și, desigur, cu o sesiune de autografe. Câte 

localități rurale din țară se pot mândri cu o carte despre identitatea proprie și cu 

o astfel de constelație de nume ilustre? 
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