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Ovidiu Bîrlea… la centenar 

 

Prof. univ. dr. Ilie MOISE 
Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu 

 

În urmă cu un deceniu, la împlinirea a 90 de ani de la nașterea lui Ovidiu 

Bîrlea, publicam în revista „Discobolul” un articol intitulat Omul total al 

folcloristicii românești, în care îmi exprimam regretul că una dintre cele mai 

complexe personalități ale etnologiei românești încă nu și-a ocupat locul pe 

care-l merită în istoria culturii noastre nici după două decenii de la moarte. 

Acum, la centenarul nașterii sale, se poate spune că interesul pentru 

omul, cercetătorul, dar și prozatorul Ovidiu Bîrlea a crescut simțitor, 

universitari de marcă și jurnaliști de excepție s-au aplecat cu știință și înțelegere 

asupra vieții și activității folcloristului născut în Apuseni, la Bârlești-Mogoș, în 

13 august 1917. 

Semnalul reevaluării activității științifice și literare a fost dat de 

cercetătorii din județul Alba, în 2007, prin reeditarea Metodei de cercetare a 

folclorului de către profesorul Avram Cristea – președintele Asociației 

folcloriștilor din Bălgradul Marii Uniri. Tot lui Avram Cristea îi datorăm și 

lansarea (în același an) a unui chestionar în rândul celor care l-au cunoscut pe 

Ovidiu Bîrlea. Materialele rezultate au fost publicate, în 2008, în „Discobolul”, 

revistă a Uniunii Scriitorilor din România – filiala Alba-Hunedoara. În spațiul 

generos oferit aniversării a nouă decenii de la nașterea lui Ovidiu Bîrlea (120 

pagini) au semnat articole și studii de aleasă ținută nepoții folcloristului (Doina 

și Nicolae Danciu), prieteni apropiați (Ioan Voicu Macaveiu, Rodica Jurca) 

precum și o seamă de cercetători ai culturii tradiționale din România: Ion 

Buzași, I. H. Ciubotaru, Nicolae Constantinescu, Avram Cristea, Ion Cuceu, 

Virgiliu Florea, Ilie Moise, Antoaneta Olteanu, Viorica Nișcov, Helga Stein și 

Ion Taloș. 

În deceniul următor preocupările privind viața și activitatea lui Ovidiu 

Bîrlea sau reeditarea unor opere s-au înmulțit, demne de remarcat fiind 

publicarea corespondenței cu o parte dintre prieteni, membri ai familiei și 

colegi: George Meniuc, Pagini de corespondență. Ediție îngrijită și studiu 

introductiv de Elena Țau, Chișinău 2010; Ionela Carmen Banța, Ovidiu Bîrlea 

– ediție critică din fondurile documentare, București, Editura Muzeului 

Național al Literaturii Române, 2013; Petru Caraman. Corespondență, vol. I, 

STUDII ŞI COMUNICĂRI DE ETNOLOGIE, Tomul XXXI/2017, p. 7-86. 



Centenar Ovidiu Bîrlea                                                                                                                  9 

 

II. Ediție îngrijită de Ion H. Ciubotaru și Remus Zăstroiu. Introducere și notă 

asupra ediției de I. H. Ciubotaru, Iași, Editura Universității „Al. Ioan Cuza”, 

2016; Ovidiu Bîrlea în corespondență. Ediție îngrijită de Carmen Ionela Banța, 

București, Editura Etnologică, 2016. 

În 2010 au fost retipărite două dintre operele fundamentale ale lui Ovidiu 

Bîrlea: Istoria folcloristicii românești, Editura Aius, Craiova și Tipologia 

folclorului din răspunsurile la chestionarele lui B. P. Hașdeu (în colaborare cu 

Ion Mușlea), apărută în București, la Editura Academiei Române. 

Iordan Datcu a adunat în volumele Ovidiu Bîrlea: De la Ion Budai-

Deleanu la Lucian Blaga (București, RCR Editorial, 2014) și Studii de 

etnologie, I-III, (București, RCR Editorial, 2016), o serie de prefețe și lucrări 

publicate în mai multe reviste de specialitate. Același cercetător a publicat, în 

2013, volumul Ovidiu Bîrlea – etnolog și prozator (București, RCR Editorial) 

carte cu regim de „introducere” în opera folcloristului, iar Cristina Oancea a 

realizat filmul documentar Ovidiu Bîrlea – un destin între două lumi prezentat 

la TVR-Cultural în 2012, în cadrul seriei „Povestiri de taină ale Apusenilor”. 

Un destin ceva mai generos a avut proza lui Ovidiu Bîrlea rămasă în 

manuscris și publicată în 1999 (Drumul de pe urmă, Cluj-Napoca, Clusium) și 

2001 (Se face ziuă: romanul anului 1848, București, „Grai și Suflet – Cultura 

Națională”). În 25 martie 2017, Asociația „Baia Domnilor” din Bucium (satul 

în care s-a născut mama folcloristului, Maria) a organizat la Muzeul Etnografic 

al Transilvaniei din Cluj-Napoca, simpozionul Ovidiu Bîrlea și buciumanii, 

prilej cu care Editura „Casa cărții de știință” a lansat opera literară a lui Ovidiu 

Bîrlea, reeditată în patru volume: Urme pe piatră, Șteampuri fără apă, Drumul 

de pe urmă și Se face ziuă: romanul anului 1848. Așa au debutat, în ziua de 

Bunavestire, festivitățile prilejuite de centenarul nașterii lui Ovidiu Bîrlea – una 

dintre cele mai complexe personalități ale Apusenilor. 

Două luni mai târziu, în 19 mai 2017, la ediția a X-a a Târgului de carte 

„Alba Transilvana” – desfășurată la Casa de cultură a sindicatelor din 

municipiul Alba Iulia – a avut loc lansarea volumului Corespondență: Ovidiu 

Bîrlea – Doina Blaga, o ediție îngrijită și adnotată de dr. Andreea Buzaș, 

cercetător la „Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu” al Academiei 

Române. Volumul, apărut la Editura Centrului de Cultură „Augustin Bena” din 

Alba Iulia, redeschide „dosarul” Ovidiu Bîrlea, restituind culturii române un 

model de cercetător, cartea înscriindu-se într-un demers clar de reevaluare a 

unui moment important din evoluția etnologiei românești.  

Tomul al XXXI-lea al periodicului Academiei Române – Studii și 

comunicări de etnologie – dedicat împlinirii a 100 de ani de la nașterea lui 

Ovidiu Bîrlea – aduce în atenția etnologiei românești noi pagini de 

corespondență cu cercetătorii Helga Stein și Virgiliu Florea – discipoli și 

prieteni apropiați ai folcloristului de la Mogoș. Împreună cu schimbul de 

scrisori dintre Ovidiu Bîrlea și Ion Taloș (1963-1977) – ediție îngrijită de 

Andreea Buzaș, cu introducere și note de Ion Taloș, volum apărut de curând la 
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aceeași editură generoasă a Centrului de cultură „Augustin Bena” Alba, 

corespondența publicată în paginile revistei Studii și comunicări de etnologie 

va încheia, în mare, editarea epistolelor trimise sau primite de Ovidiu Bîrlea. O 

corespondență de o valoare inestimabilă care luminează aspecte mai puțin 

cunoscute legate de viața și activitatea celui mai important folclorist român din 

a doua jumătate a secolului al XX-lea. 

Am convingerea că după publicarea întregii corespondențe cu și de la 

Ovidiu Bîrlea – și, îndeosebi, după apariția numărului 235-236-237/2017 din 

revista „Discobolul”, a filialei Alba-Hunedoara, a Uniunii Scriitorilor din 

România – imaginea acestei personalități atât de nedreptățite va fi complet 

schimbată. În locul unui individ dur, ursuz și distant – așa cum a fost adeseori 

etichetat – ne apare doar omul „înclinat spre ironie și haz”, cum l-a caracterizat, 

atât de exact, cercetătoarea Viorica Nișcov. 

La o distanță de 100 de ani de la naștere și aproape 30 de la plecarea 

„dincolo” (a decedat la Cluj în 7 ianuarie 1990) se impunea o reevaluare „la 

rece”, fără patimă, a moștenirii lăsate de folcloristul din Bârleștii Apusenilor, 

care trebuie să-și ocupe locul distinct în istoria disciplinei, la constituirea căreia 

a contribuit din plin.  

Figură emblematică a etnologiei românești, Ovidiu Bîrlea, consideră 

acad. Sabina Ispas, „ne-a format și continuă să ne formeze prin oferta sa de 

carte. Prin ceea ce a publicat a acoperit aproape toate sferele de interes ale 

domeniului.”
*
  

Iar profesorul Ion Cuceu de la Arhiva de Folclor a Academiei Române 

stabilește definitiv locul lui Ovidiu Bîrlea în folcloristica noastră din secolul 

trecut: „Nici un alt cercetător nu s-a mai ridicat la valoarea acestui moț, care a 

venit să-și doarmă somnul de veci, aici, la poalele Feleacului.” (Interviu al 

Cristinei Oancea, 2012). 

Acum, în anul centenarului nașterii sale, imaginea lui Ovidiu Bîrlea se 

apropie tot mai mult de aceea de „rege al folcloriștilor” cu care l-a răsfățat, 

într-una din ultimele scrisori, fratele său – monseniorul Octavian Bîrlea. 

 

 

                                                 
*
 Trecem în revistă principalele lucrări ale lui Ovidiu Bîrlea, tipărite în timpul vieții: 

Antologie de proză populară epică, I-III, București, Editura pentru Literatură, 1966; 

Poveștile lui Creangă, București, Editura pentru Literatură, 1967; Metoda de cercetare 

a folclorului, București, Editura pentru Literatură, 1969; Din răspunsurile la 

chestionarele lui B. P. Hasdeu, București, Editura Minerva, 1971 (în colaborare cu I. 

Mușlea); Problemele tipologiei folclorice, București, Editura Minerva, 1971 (în 

colaborare cu D. Caracostea); Istoria folcloristicii românești, București, Editura 

Enciclopedică Română, 1974; Mică enciclopedie a poveștilor românești, București, 

Editura Științifică și Enciclopedică, 1976; Poetică folclorică, București, Editura 

Univers, 1979; Folclorul românesc, I, II, București, Editura Minerva, 1981, 1983; Eseu 

despre dansul popular românesc, București, Cartea Românească, 1982. 
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Opera lui Ovidiu Bîrlea  

în mari biblioteci din străinătate 
 

Prof. univ. dr. Ion TALOȘ 
Universitatea din Köln 

 

Breasla folcloriștilor întâmpină Centenarul nașterii lui Ovidiu Bîrlea, 

printr-o gamă largă de realizări: au fost retipărite unele dintre operele lui: 

Metoda de cercetare a folclorului (2007), Istoria folcloristicii românești (2010) 

și Tipologia folclorului din răspunsurile la chestionarele lui B. P. Hasdeu, în 

colaborare cu Ion Mușlea (2010); au fost adunate studiile publicate de Bîrlea în 

reviste și volume ocazionale: De la Ion Budai-Deleanu la Lucian Blaga (2014) 

și Studii de etnologie (vol. I-III, 2016); a fost publicată opera lui literară (Urme 

pe piatră, 1974 și 2017; Șteampuri fără apă, 1979 și 2017; Drumul de pe urmă, 

1999 și 2017; Se face ziuă: romanul anului 1848, 2001 și 2017). A început a fi 

publicată corespondența lui Bîrlea cu membri ai familiei, cu colegi și prieteni 

(v. George Meniuc: Pagini de corespondență. Ediție îngrijită și studiu 

introductiv de Elena Țau. Chișinău 2010; Ionela Carmen Banța: Ovidiu Bîrlea - 

ediție critică din fondurile documentare. București: Editura Muzeului Național 

al Literaturii Române 2013; Petru Caraman: Corespondență. Ediție îngrijită de 

Ion H. Ciubotaru și Remus Zăstroiu. Introducere și notă asupra ediției de Ion H. 

Ciubotaru. Iași: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” 2016; Ovidiu 

Bîrlea în corespondență. Ediție îngrijită de Carmen Ionela Banța. București: 

Editura Etnologică 2016; Corespondență Ovidiu Bîrlea – Doina Blaga. Ediție 

îngrijită și adnotată de Andreea Buzaș, prefață de Ilie Moise, precum și Ovidiu 

Bîrlea – Ion Taloș. Corespondență 1963-1977. Ediție îngrijită de Andreea 

Buzaș, introducere și note de Ion Taloș – ambele apărute la Alba Iulia, Editura 

Centrului de Cultură „Augustin Bena” 2017. Se află în stadiu avansat de 

pregătire publicarea corespondenței Ion Mușlea – Ovidiu Bîrlea (Cosmina 

Timoce-Mocanu). 
 

Am considerat că centenarul nașterii lui Ovidiu Bîrlea ar fi un bun prilej 

pentru a cerceta circulația operelor lui în străinătate, pe baza cataloagelor 

electronice ale câtorva biblioteci cu caracter academic din Germania, Franța, 

Spania, Italia, Anglia și Statele Unite ale Americii. A ști câte, care și unde se 

află operele lui Bîrlea la dispoziția cercetătorilor, a profesorilor sau a 

studenților din aceste țări, în vederea elaborării unor lucrări științifice ori 

didactice, mi se pare o țintă spre care merită să ne îndreptăm. Într-adevăr, 

epoca electronică ne oferă mijloacele necesare pentru a cunoaște circulația 

operei și chiar a ideilor unui autor, prin consultarea diferitelor cataloage 
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electronice ale marilor biblioteci. Însuși actul achiziționării operelor unui autor 

poate fi considerat un barometru al aprecierii de care se bucură acesta, în țară 

sau în străinătate. 

Mai demult nu s-ar fi putut realiza o asemenea cercetare, deoarece ea 

presupunea deplasarea la fața locului, cheltuieli financiare, de timp și, deseori, 

risipă de energie, datorită faptului că lucrările căutate nu se aflau în biblioteca 

respectivă. Astăzi putem întreprinde o asemenea cercetare acasă, la masa 

noastră de lucru, consultând cataloagele electronice ale bibliotecilor. Probabil 

că în viitor se va putea afla și de câte ori a fost solicitată o carte din depozite, 

dar pentru moment, ne mulțumim să aflăm dacă o bibliotecă și-a procurat 

cărțile lui Ovidiu Bîrlea. Am extras din cataloagele electronice toate 

informațiile la care am avut acces referitoare la opera lui Ovidiu Bîrlea: cărți cu 

autor unic sau cu autor multiplu (lucrări scrise în colaborare, prefețe sau 

postfețe, ediții îngrijite). În unele cataloage electronice găsim însă și alte 

categorii de informații, mai precis, recenziile (în „full text”), ba chiar și unde au 

fost recenzate, menționate sau citate operele lui Ovidiu Bîrlea. Am orânduit 

aceste informații în trei capitole, dintre care primul ocupă locul cel mai 

important: 
 

a) existența în bibliotecile menționate mai jos a operelor al căror autor 

este Ovidiu Bîrlea, singur sau în colaborare cu Felix Karlinger, Ion Mușlea, 

Dumitru Caracostea, Ioan Șerb; 

b) existența în bibliotecile menționate mai jos a operelor la care Ovidiu 

Bîrlea și-a dat concursul, scriind prefețe, postfețe sau îngrijind ediții; 

c) recenziile sau lucrările în care sunt citate operele lui Ovidiu Bîrlea 

(numai cifric). 
 

În partea generală a articolului, încercând să stabilesc mai concret locul 

pe care îl ocupă opera lui Bîrlea în bibliotecile avute în vedere, am supus 

aceluiași criteriu și cercetarea operelor altor cinci specialiști români de 

prestigiu: Al. I. Amzulescu, Adrian Fochi, Petru Caraman, D. Caracostea, Ion 

Mușlea. Aș fi dorit să includ în această statistică și pe Mihai Pop, dar acest 

nume apare de multe sute de ori în cataloage, cu lucrări a căror tematică ar 

putea fi din domeniul folclorului, încât e imposibil să știi dacă e vorba despre 

folclorist sau despre autori cu același nume din alte specialități, iar 

dezambiguizarea ar fi fost posibilă numai dacă aș fi avut lucrările respective în 

mână. Din acest motiv nu figurează folcloristul Mihai Pop în această cercetare 

statistică. 
 

Am început cu cataloagele bibliotecilor din Germania, care îmi sunt mai 

familiare și unde bibliotecile sunt afiliate câte unei asociații de biblioteci – unui 

Bibliotheksverbund –, limitat uneori la o zonă sau la un Land, alteori extins 

peste granițele acestora. Cataloagele celor opt asociații de biblioteci sunt 

centralizate, ceea ce permite obținerea cu ușurință a unei imagini exacte a 
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circulației operei lui Bîrlea în toată Germania. Iată lista asociațiilor de 

biblioteci, cu prescurtările lor: 
 

Südwestdeutscher Bibliotheksverbund (SWB); 

Gemeinsamer Bibliotheksverbund (GBV); 

Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg (KOBV); 

Bibliotheksverbund Hessen (HeBIS); 

Deutsche Nationalbibliothek; 

Kölner UniversitätsGesammtkatalog (KUG); 

Bibliotheksverbund NRW-RLP (hbz); 

Bibliotheksverbund Bayern (BVB). 
 

În celelalte țări am găsit cataloage centralizate numai în Marea Britanie. 

Așadar, în Franța, Italia, Spania și Statele Unite ale Americii am accesat doar 

cataloagele bibliotecilor naționale, motiv pentru care cercetarea mea este 

oarecum asimetrică: în Germania și Marea Britanie am putut indica mai multe 

biblioteci în care se afla fiecare publicație a lui Bîrlea, pe când în celelalte țări 

am putut afla doar dacă acestea figurează în cataloagele bibliotecilor naționale. 

Mă consolează, totuși, faptul că sondajele efectuate în alte biblioteci din Statele 

Unite, de ex. la Yale University Catalogue – Orbis – și la Harward University, 

nu modifică esențial rezultatele obținute prin consultarea Bibliotecii 

Congresului American. M-am oprit așadar la următoarele biblioteci naționale: 
 

Biblioteca Națională a Franței/Bibliothèque Nationale de France (BnF); 

Biblioteca Națională a Spaniei/Biblioteca Nacional de España (BnE); 

Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale/OPAC SBN/Italia; 

Copac National, Academic and Specialist Library Catalogue/Marea 

Britanie; 

Biblioteca Congresului American/LC Library of Congress
1
/Statele Unite 

ale Americii. 
 

                                                 
1
 Am întâmpinat dificultăți în ceea ce privește numele lui Ovidiu Bîrlea, deoarece, după 

1990, din exces de zel, unii autori, editori etc. au găsit de cuviință să schimbe 

ortografierea lui Bîrlea în Bârlea. I-au adus un mare deserviciu atât lui, cât și 

cercetătorilor, neținând seama că un nume atât de cunoscut trebuie să rămână așa cum 

și l-a ortografiat el însuși: în bibliografii și în cataloagele de bibliotecă fișele cu numele 

lui se află așezate în trei locuri - inclusiv în cataloagele Bibliotecii Academiei Române 

- prin urmare, pentru a afla dacă operele lui figurează într-o bibliotecă trebuie să 

căutăm atât la Bi-, Bî-, cât și la Bâ-, in cele străine, uneori, chiar în patru locuri, adică și 

la Ba-. Câteva exemple: dacă vrem să aflăm de ce opere dispune KOBV, vom găsi sub 

Bîrlea 41 de poziții, dar sub Bârlea doar 22; la fel, în GBV găsim sub Bîrlea 29 de 

poziții, sub Bârlea doar 14; la British Library nu găsim în catalogul principal nici o 

poziție sub Bîrlea, pe când sub Birlea figurează 16; Biblioteca Congresului American 

nu diferențiază pe Birlea de Bîrlea, sub care găsim 25 de titluri; în schimb, dacă vom 

cere publicațiile sub Bârlea, vom avea doar două titluri. 
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Bîrlea, Amzulescu, Fochi, Caraman, Caracostea, Mușlea în bibliotecile 

menționate: cercetare (exclusiv) numerică 
 

O privire generală în marile biblioteci germane arată că numele lui 

Ovidiu Bîrlea figurează de 161 de ori. Semnificația acestei cifre sporește prin 

comparație cu ale celorlalți autori avuți în vedere: Al. I. Amzulescu figurează 

de 118 ori, Adrian Fochi, de 107 ori, Ion Mușlea, de 85 ori, D. Caracostea, de 

71 de ori, P. Caraman, de 66 ori. 

La OPAC SBN, Bîrlea figurează cu 26 de poziții (în Catalogo nuovo cu 

28 de poziții), iar Barlea cu 2. În același timp, Amzulescu figurează de 12 ori, 

Fochi de 15, Caracostea de 15, Mușlea de 10, Caraman de 8. 

La BnF Bîrlea figurează de 19 ori (Bârlea de 17). Prin comparație, 

Amzulescu figurează de 4 ori, Fochi de 12, Mușlea de 7, Caracostea de 5, 

Caraman de 4. 

În Copac National, Academic and Specialist Library Catalogue găsim 22 

titluri ale lui Bîrlea, 23 ale lui Caracostea, 19 ale lui Fochi, 16 ale lui Mușlea, 

13 ale lui Amzulescu, 11 ale lui Caraman.  

În Biblioteca Congresului American, Bîrlea e reprezentat prin 26 de 

titluri, (2 sub numele Bârlea); Caraman apare prin 13, Fochi prin 13, 

Amzulescu prin 11, Caracostea prin 10, iar Mușlea prin 8. 
 

Ovidiu Bîrlea în asociațiile de biblioteci din Germania:  

privire topografică 
 

În Germania avem posibilitatea de a compara prezența operelor lui Bîrlea 

în diferitele regiuni; astfel constatăm că cea mai mare densitate a operelor lui 

Bîrlea se află în zona Berlin-Brandenburg (KOBV): 41 de poziții; urmează 

Bavaria (BVB) cu 35 și în nord-estul (GBV) cu 29 de poziții; în Renania de 

Nord-Vestfalia [NRW/RLP (hbz) și KUG], numele lui Bîrlea apare de 20 de 

ori, în sud-vest (SWB) de 18, în Hessen (HeBIS), de 12 ori; cu cel mai mic 

număr de publicații, 6, apare Bîrlea în Deutsche Nationalbibliothek (datorită 

unui anumit specific al acesteia). 
 

Operele lui Ovidiu Bîrlea luate separat, în bibliotecile menționate 
 

a.1) Lucrări avându-l ca autor unic pe Ovidiu Bîrlea 

Mică enciclopedie a poveștilor românești (București: Editura Științifică 

și Enciclopedică 1976) figurează în 21 de poziții în cataloage germane din: 

Berlin, München, Würzburg, Hamburg, Jena, Halle, Trier, Köln, Siegen, 

Düsseldorf, Tübingen, Leipzig, Heidelberg, Stuttgart. Lucrarea se află și la BnF 

(1 ex.), iar în Marea Britanie, la British Library, Cambridge University, Oxford 

University, University College London; ea se află, de asemenea, în Biblioteca 

Congresului American și la OPAC SBN. 

Poveștile lui Creangă (București: Editura pentru Literatură 1967) 

figurează în 19 biblioteci germane: Berlin, Tübingen, Freiburg, Leipzig, 

Heidelberg, Hamburg, Jena, Göttingen, Halle, Köln ș.a.; în Marea Britanie o 



Centenar Ovidiu Bîrlea                                                                                                                  15 

 

găsim la British Library și Oxford University. În Statele Unite, la Congresul 

American, iar în Italia figurează la OPAC SBN. 

Istoria folcloristicii românești (București: Editura Enciclopedică 

Română 1974) figurează în 17 cataloage germane: München, Berlin, Göttingen, 

Halle, Bochum, Tübingen, Leipzig, Heidelberg, Stuttgart, Hessen, München, 

Regensburg, Bamberg ș.a. Lucrarea se găsește, de asemenea, la BnE, la BnF (2 

exemplare), în Marea Britanie (6 ex.) la British Library, Cambridge University, 

National Library of Wales, Oxford University, Queen’s University Belfast, 

University College London; se găsește, de asemenea, în Biblioteca Congresului 

American și la OPAC SBN. 

Antologia de proză populară epică (București: Editura pentru Literatură 

1966) figurează în 14 cataloage germane, și anume: Berlin, Hamburg, Jena, 

Göttingen, Tübingen, Freiburg, Leipzig, Heidelberg ș.a. Ea apare la BnF (4 

ex.), în Marea Britanie o găsim în 5 biblioteci: National Library of Scottland, 

British Library, London Library, Oxford University, University College 

London, iar în Italia, în OPAC SBN. Ea lipsește din Biblioteca Congresului 

American. 

Proverbe și zicători românești (București: Editura Didactică și 

Pedagogică 1966): 12 exemplare în Berlin, München, Würzburg, Tübingen, 

Heidelberg, Gundelsheim ș.a. Lucrarea lipsește din Marea Britanie, din BnE și 

BnF, dar figurează în Biblioteca Congresului American și în OPAC SBN. 

Metoda de cercetare a folclorului (București: Editura pentru Literatură 

1969) se găsește în 8 cataloage din Germania: Berlin, Göttingen, Tübingen, 

Gundelsheim, Hessen ș.a. Ea figurează la BnF (1 ex.), la British Library, la 

Biblioteca Congresului American și în OPAC SBN. 

Folclorul românesc I-II (București: Editura Minerva 1981, 1983) poate fi 

găsită în 8 cataloage germane: Berlin, Stuttgart, Jena, Köln ș.a.; figurează, de 

asemenea, la British Library, la University College London și la Oxford 

University, precum și la Biblioteca Congresului, la BnE și OPAC SBN, dar 

lipsește din BnF. 

Poetica folclorică (București: Editura Univers 1979) figurează în 7 

cataloage din Germania: Berlin, Köln ș.a., ca și la BnF (1 ex.), BnE (1 ex.), și 

la Biblioteca Congresului American, dar lipsește la British Library și la OPAC 

SBN. 

Eseu despre dansul popular românesc (București: Editura Cartea 

Românească 1982): 4 ex. la München, Renania de Nord-Vestfalia etc. În Marea 

Britanie o găsim la British Library, University College London. Ea figurează, 

de asemenea, în BnF, în Biblioteca Congresului American, ca și în OPAC 

SBN. 

Efigii (București: Editura Cartea Românească 1987) figurează la 

University of Oxford, la Congresul American, la BnF și OPAC SBN. Lipsește 

din bibliotecile germane. 

Petrea Făt-Frumos (București: Editura pentru Literatură 1967) se află 
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într-un singur catalog KOBV (2 ex.). 

Până în momentul de față n-au fost înregistrate la vreuna dintre 

bibliotecile consultate cele patru volume editate de Iordan Datcu: De la Ion 

Budai-Deleanu la Lucian Blaga (2014) și Studii de etnologie, vol. I-III (2016). 

Opera de scriitor a lui Ovidiu Bîrlea și-a găsit locul în câteva dintre 

bibliotecile cărora m-am adresat: la Jena și la Library of Congres găsim: 

Șteampuri fără apă, iar la Jena, British Library și la Library of Congress găsim 

Se face ziuă. 
 

a.2) Lucrări scrise în colaborare 

Dintre lucrările publicate în colaborare, cea realizată împreună cu Felix 

Karlinger – Rumänische Volksmärchen, herausgegeben von Felix Karlinger 

und Ovidiu Bîrlea (Düsseldorf - Köln: Eugen Diederichs Verlag 1969) – se 

află, în Germania, în 39 de cataloage: numai în sud-vest (SWB), în 19 

(Tübingen, Freiburg, Saarbrücken, Stuttgart, Konstanz, Mannheim, Heidelberg, 

Karlsruhe, Gundelsheim); în nordul Germaniei (GBV), volumul apare de 14 

ori, în localități ca: Bremen, Hamburg, Kiel, Göttingen, Braunschweig; ea nu 

lipsește din Biblioteca Națională (4 ex.), din Rostok și Köln. Volumul a fost 

achiziționat de British Library, de Queen Mary University of London, de 

Library of Congress și de OPAC SBN. Nu îl găsim însă la BnF și la BnE. 

Problemele tipologiei folclorice, publicată împreună cu D. Caracostea 

(București: Minerva 1971) poate fi cercetată în 21 de biblioteci germane: 

Berlin, München, Erlangen, Heidelberg, Hamburg, Kiel, Jena, Göttingen, 

Rostock, Halle, Trier, Bonn etc. Ea figurează la BnF (1 ex.), iar în Marea 

Britanie există la British Library, Oxford University, Cambridge University, 

University College London. Ea există și în Biblioteca Congresului American și 

în OPAC SBN. Lipsește din BnE. 

Tipologia folclorului din răspunsurile la chestionarele lui B. P. Hasdeu 

(București: Minerva 1970) figurează în 5 cataloage: Leipzig, Berlin, Köln etc., 

la British Library și OPAC SBN. Ea lipsește din BnF, BnE și din Biblioteca 

Congresului American. 

Horea și Iancu în tradițiile și cântecele poporului. Ediție îngrijită de 

Ovidiu Bîrlea și Ioan Șerb. Prefață de Ovidiu Bîrlea (București: Editura 

Eminescu 1972) lipsește din bibliotecile germane, din BnF, BnE, British 

Library; se află la Biblioteca Congresului American și în OPAC SBN. 
 

b) Cărți la care a contribuit Ovidiu Bîrlea (cu prefețe, postfețe sau ca 

îngrijitor de ediții) 

Lazăr Șăineanu: Basmele române în comparațiune cu legendele antice 

clasice și în legătură cu basmele popoarelor învecinate și ale tuturor 

popoarelor romanice. Ediție îngrijită de Ruxandra Niculescu. Prefață de 

Ovidiu Bîrlea (București: Minerva 1978): 9 ex. în Berlin, München ș.a.; se află, 

de asemenea, în British Library, Oxford University, University College 

London, BnF, Biblioteca Congresului American și în OPAC SBN. 
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Dumitru Caracostea: Studii critice. Ediție îngrijită, prefață, tabel 

cronologic și bibliografie de Ovidiu Bîrlea (București: Editura Albatros 1982): 

5 ex. la Berlin, München, Regensburg, Bamberg. Se află și la British Library, 

dar lipsește din BnF, BnE, Biblioteca Congresului American. 

D. Caracostea: Poezia tradițională română. Balada și doina. Ediție 

îngrijită de Dumitru Șandru. Prefață de Ovidiu Bîrlea (București: Editura 

pentru Literatură 1969): 10 ex. în Berlin, München, Hamburg, Jena, Göttingen; 

se află, de asemenea, în Bitish Library, Oxford University, University College 

London, BnF, OPAC SBN (3 ex.). 

B. P. Hasdeu: Studii de folclor. Ediție îngrijită și note de Nicolae Bot. 

Prefață de Ovidiu Bîrlea. (Cluj-Napoca: Dacia 1979): 5 ex. în Berlin, Freiburg, 

Köln ș.a., la Biblioteca Congresului American, la University College London, 

Cambridge University. 

Atanasie Marian Marienescu: Poezii populare din Transilvania. Ediție 

îngrijită de Eugen Blăjan. Prefață de Ovidiu Bîrlea (București: Minerva 1971): 

6 ex. în Berlin, Kiel, Jena, Göttingen ș.a., BnF, BnE, Oxford University, 

University College London, Biblioteca Congresului American, OPAC SBN. 

Petru Caraman: Colindatul la români, slavi și la alte popoare. Studiu de 

folclor comparat. Ediție îngrijită de Silvia Ciubotaru. Prefață de Ovidiu Bîrlea 

(București: Minerva 1983): 3 ex. la Berlin, Bochum ș.a., Biblioteca 

Congresului American, British Library, Cambridge University, Oxford 

University, University College London, BnE, BnF. 

Nevasta cea isteață. Snoave populare românești. Ediție îngrijită de 

Sabina-Cornelia Stroescu. Prefață de Ovidiu Bîrlea (București: Minerva 1971): 

4 ex. la Berlin, Göttingen ș.a., BnF. 

Iordan Datcu și Sabina-Cornelia Stroescu: Dicționarul folcloriștilor 

români: folclorul literar românesc. Prefață de Ovidiu Bîrlea (București: 

Editura Științifică și Enciclopedică 1979): 14 ex. la Berlin, Stuttgart, Leipzig, 

Gundelsheim, Tübingen, Hamburg, Jena, Göttingen, Halle; British Library, 

Cambridge University, BnF, Biblioteca Congresului American. Lipsește din 

OPAC SBN și BnE. 

Demetriu Boer, Mircea Vasile Stănescu Arădanul, Ștefan Cacoveanu: 

Povești populare din Transilvania. Ediție îngrijită de Ovidiu Bîrlea și Ion 

Taloș. Prefață de Ovidiu Bîrlea (Cluj-Napoca: Dacia 1975): 2 ex. în KOBV-

Portal. 

Ioan Micu Moldovan: Povești populare din Transilvania culese prin 

elevii școlilor din Blaj (1863-1878). Ediție îngrijită de Ion Cuceu și Maria 

Cuceu. Prefață de Ovidiu Bîrlea (București: Minerva 1987). Se găsește în 9 ex. 

la Berlin, München ș.a., la British Library, Oxford University, University 

College London și la LC Library of Congress. 

Dumitru Șandru: Folclor românesc. Ediție îngrijită de Tudora Șandru 

Olteanu. Prefață de Ovidiu Bîrlea. (București: Minerva 1987): Berlin, 

Tübingen, HeBIS, Library of Congress, British Library, University College 
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London, OPAC SBN. 

Petre Ugliș-Delapecica: Poezii și basme din Crișana și Banat. Prefață de 

Ovidiu Bîrlea (București: Editura pentru Literatură 1968): 10 ex. în Berlin, 

Göttingen, Hessen, Tübingen, Leipzig, KUG; BnF, British Library, University 

College London, OPAC SBN. 

Petru Caraman: De la instinctul de autoorientare la spiritul critic axat pe 

tradiția autohtonă. Reflecții asupra conceptului despre specificul etnic în 

literatură, ca emanație a sursei folclorice. Ediție îngrijită și prefață de Ovidiu 

Bîrlea. (București: Editura Academiei Române 1994): se află în 2 ex. la 

München și în unul la Berlin, la British Library și la Oxford University, ca și în 

Statele Unite: Library of Congress. Lipsește din BnF, BnE, OPAC SBN 

Ernest Bernea: Cadre ale gândirii populare românești. Contribuții la 

reprezentarea spațiului, timpului și cauzalității. Prefață de Ovidiu Bîrlea 

(București: Cartea Românească 1985) se află la BnF (2 ex.). 

Cercetând bibliotecile străine am dat peste unele titluri de lucrări mai rar 

consemnate în legătură cu Bîrlea, de ex.: o unică consemnare am găsit la BnF: 

[Traditions. Europe. Roumanie:] Romania/compiled and edited by Alan 

Lomax; Tiberiu Alexandru, Alexandru Amzulescu, Ovidiu Bîrlea… 

collecteurs. Rounder records. Enregistrement sonores 2001. Cambridge (Mass.) 

1 disque compact (1 h 05 min 52 s) + 1 brochure (World Library of Folk and 

primitive music: 17); am găsit indicat, de asemenea, la British Library, studiul 

The Melodies of Folk Dances. În: Romanian Review 1990, Vol. 44(2-3), p. 

132-142, dar n-am reușit să găsesc și revista. 
 

c) Dacă rezultatele înscrise sub a.1), a.2) și sub b) sunt și vor rămâne 

destul de stabile, în sensul că numărul informațiilor oferite nu va spori decât 

prin noi ediții ale lucrărilor menționate aici, eventual, și prin descoperirea unor 

inedite, numărul celor înscrise sub c) va fi în permanentă creștere, deoarece 

citările lui Ovidiu Bîrlea de către alți autori vor continua.  

Mai mult, operația de colectare electronică a publicațiilor de către 

biblioteci se află abia la început, iar unele dintre acestea nu oferă în prezent 

informații despre ecourile pe care le au diferitele opere în publicistică. Se poate 

prevedea așadar că prezența numelui lui Ovidiu Bîrlea în acest punct se va 

multiplica în viitor. 

După informațiile care pot fi culese în prezent, bibliotecile germane 

trimit la numele lui Ovidiu Bîrlea de 48 de ori: e vorba de recenzii sau de citări 

în articolele altora; în 30 dintre cazuri e reprodus și textul integral, dar accesul 

la el e limitat. Britsh Library indică 80 de asemenea poziții, dintre care 65 „full 

text online”. În celelalte biblioteci n-am găsit informații similare, dar e sigur că 

și ele vor oferi în viitorul apropiat asemenea trimiteri. Oricum, acest din urmă 

punct ar putea constitui obiectul unei cercetări separate. 
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Câteva concluzii 
 

Din cele de mai sus rezultă că dintre toți folcloriștii români, Ovidiu 

Bîrlea ocupă locul cel mai important în bibliotecile ale căror cataloage 

electronice au fost consultate de mine, mai important decât Caraman, 

Caracostea, Mușlea, Amzulescu și Fochi. Prin Bîrlea, folclorul românesc a 

pătruns cel mai mult în biblioteci și stă la dispoziția cercetării din străinătate, ca 

primă condiție pentru ca o lucrare științifică să fie utilizată.  

Țara în care lucrările lui sunt mai bine reprezentate este, de departe, 

Germania, urmată de Italia, Franța, Marea Britanie și Statele Unite ale 

Americii. Surprinzător de puțin e cunoscută opera lui Bîrlea în Spania. Teoretic 

era de așteptat ca în Franța, Italia și Spania să existe cel mai mare interes pentru 

O. Bîrlea și pentru folclorul românesc, date fiind înrudirile din domeniul 

lingvistic și al culturii populare, dar, iată, nu e așa. Prin urmare, nu asemănările 

dintre folclorul românesc și al altor popoare au determinat pătrunderea operei 

lui Bîrlea în bibliotecile germane, italiene, franceze, engleze ori americane.  

Care să fie, atunci, explicația acestei situații? Una ar putea fi de natură 

financiară: probabil că Spania alocă mai puțini bani pentru procurarea cărților 

referitoare la cultura populară din alte țări sau, poate, se orientează mai mult 

spre America Latină, nu spre România europeană. Poate că, în Spania, 

cercetarea comparată a folclorului se practică mai puțin intens decât în 

Germania, Italia, Anglia, Franța sau Statele Unite. În același timp se poate pune 

însă și întrebarea: dacă relațiile României cu Spania, în domeniul comerțului de 

carte, nu sunt deficitare, ceea ce, pe termen lung, ar fi dăunător, deoarece 

cercetarea înrudirilor folclorului nostru cu cel iberic ar merita să fie 

intensificate în viitor. În consecință, cercetarea de față poate fi considerată și ca 

indicator de care să țină seama responsabilii cu relațiile noastre culturale cu 

străinătatea, ea identificând măsura în care suntem reprezentați în marile 

biblioteci academice și locurile unde ar merita să facem mai mult pentru 

cunoașterea culturii noastre populare. 
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Ovidiu Bîrlea, profil epistolar 
 

Prof. univ. dr. (E.) Nicolae CONSTANTINESCU 
Școala Doctorală Litere, Universitatea din București 

 

Se întâmplă, adesea, cu marile personalităţi, ca, pe măsura trecerii 

timpului, umbra lor, altminteri bine fixată pe pânza vremii, să capete noi 

contururi, să-şi adauge noi tuşe, să se îmbogăţească cu informaţii reţinute de 

documente personale, cel mai adesea de scrisori, trimise şi primite, păstrate în 

arhive private sau publice, de jurnale sau însemnări zilnice, de amintiri 

destinate a fi făcute cunoscute mai târziu, de scrieri de sertar, recuperate cine 

ştie cum şi când. 

La împlinirea a o sută de ani de la naşterea folcloristului Ovidiu Bîrlea 

(n. 13 august 1917 – d. 7 ianuarie 1990), portretul lui s-a îmbogăţit enorm, întâi 

printr-o serie de studii monografice, datorate neobositului scriptor al 

folcloristicii româneşti – Iordan Datcu, care a publicat o monografie Ovidiu 

Bârlea, etnolog şi prozator, RCR Editorial, Bucureşti, 2013, cuprinzând o 

„bibliografie a operei” şi o „bibliografie critică”, şi a adunat în trei volume 

masive, Studii de etnologie, RCR Editorial, I, II, III, toate apărute în 2016, 

peste 1300 p. cuprinzând „studii mai puţin cunoscute ale lui Ovidiu Bârlea” la 

care trebuie adăugată şi selecţia De la Ion Budai-Deleanu la Lucian Blaga, 

RCR Editorial, 2014 (constat că reputatul editor optează pentru grafia Bârlea, 

cu â din a în timp ce alţi editori au păstrat grafia cu î din i, cum îl înregistrează 

chiar şi Datcu, în Dicţionarul etnologilor români, Ediţia a III-a revăzută şi mult 

adăugită, 2006, s. v.) 

Ar trebui adăugate, într-o serie de „Opere”, scrierile beletristice ale 

folcloristului şi, când le va veni vremea, marile sale studii, de direcţie, le putem 

spune, de la Poveştile lui Creangă, 1967 la Eseu asupra dansului popular 

românesc şi Efigii, 1987. Un început s-a făcut cu Istoria folcloristicii 

româneşti. Ediţie îngrijită şi bibliografie de dr. Carmen Banţa. Cuvânt înainte 

de acad. Sabina Ispas, Editura Aius, 2010 – o reeditare „în condiţii onorabile”, 

zice autoarea cuvântului înainte, „perfectibilă”, zic eu, folosind un eufemism, 

însă încadrarea lucrării Mică enciclopedie a poveştilor româneşti (apărută, de 

fapt, în 1976, nu în 1967, dar asta treacă-meargă, dactilografa sau tipografia, 

bat-o vina!) la secţiunea „antologii” nu trebuia să-i scape editorului, mă rog, 

„ale tinereţii valuri!” 

De fapt, Ionela Carmen Banţa anunţa viitoarea sa contribuţie la mai buna 

cunoaştere a folcloristului, la care probabil lucra la vremea respectivă, volumul 

Ovidiu Bîrlea. Ediţie critică din fondurile documentare inedite, Editura 

Muzeului Naţional al Literaturii Române. Colecţia Aula Magna, [2013]. 
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Lucrare apărută în cadrul Proiectului postdoctoral „Valorificarea identităţilor 

culturale în procesele globale” al Academiei Române, conducător ştiinţific 

prof. univ. dr. Nicolae Panea. Las deoparte observaţiile filologice către care mă 

îndeamnă titlul lucrării („ediţie critică”, „fondurile inedite” etc.), dar acestea or 

fi exigenţele studiilor postdoctorale elaborate în cadrul POSDRU, cum de altfel 

se şi specifică într-o notă oficială de pe pagina de gardă a cărţii: „Titlurile şi 

drepturile de proprietate intelectuală şi industrială asupra rezultatelor obţinute 

în cadrul stagiului de cercetare postdoctorală aparţin Academiei Române”. 

Punct! 

Din punctul de vedere al însemnărilor de mai jos, Capitolul IV, 

„Corespondenţa de familie. Scrisori primite de Ovidiu Bîrlea”, p.73-199, 

prezintă cel mai mare interes, chiar dacă sunt reţinute numai scrisorile primite 

de Ovidiu Bîrlea, de la fratele Octavian (cele mai multe), de la Sabina (soră) şi 

de la Doina Danciu (Blaga), (nepoată de vară), acoperind o lungă perioadă de 

timp, din 1933, „expeditor Ovidiu” (p. 77), probabil Octavian, dacă nu cumva e 

o carte poștală trimisă de Ovidiu alor săi, acasă, şi recuperată, ulterior de 

expeditor, atâta timp cât prima scrisoare primită de la fratele Octavian, de la 

Roma, este datată 29.IX.1939, iar ultima de la acesta poartă data 30.IX.1988; 

cum se vede 50 de ani fără unu, interval în care cei doi fraţi s-au văzut, pentru 

câteva ore doar, în timpul unei vizite a monseniorului în România, în perioada 

8-23 martie 1977, o vreme când prelatul era „vizitator apostolic pentru cele 17 

dioceze greco-catolice române din S.U.A.”. Iniţial, am pus această vizită pe 

seama „deschiderii” pe care autorităţile comuniste din România o arătaseră faţă 

de statele şi comunităţile din afară care doreau să ajute populaţia României, 

greu încercată de cutremurul din 4 martie 1977. Dar constat, din corespondenţa 

prelatului, că această vizită fusese programată cu mult timp în urmă, în oct. 

1976, prof. Virgil Cândea confirmându-i primirea ca „oaspete oficial” al 

Asociaţiei „România” al cărei secretar era. 

Oricum, comentează Ionela Carmen Banţa, „vizita l-a costat foarte 

scump deoarece cercurile greco-catolice ostile din S.U.A. au militat pentru 

îndepărtarea sa din funcţia de «vizitator apostolic», acuzându-l de colaborare cu 

autorităţile române” (p. 68). Tot ce-i posibil!  

Dar retragerea sa din funcţia de „revizor apostolic pentru românii catolici 

din U.S.” solicită o contextualizare mai largă. Anul 1977, când se întâmpla 

aceasta, marca un boom al relaţiilor româno-americane: cu un an înainte, 

Statele Unite sărbătoriseră, cu un fast extraordinar, Bicentenarul Independenţei 

lor (1776-1976), iar anul următor România celebra centenarul obţinerii 

independenţei de stat (1877-1977). Cu această ocazie, o delegaţie de istorici, 

oameni de ştiinţă şi cultură din România (acad. Constantin C. Giurescu, acad. 

Ştefan Pascu, prof. univ. Zoe Dumitrescu Buşulenga, prof. Virgil Cândea, 

generalul Ilie Ceauşescu) au făcut o vizită oficială în S.U.A., un grup dintre 

aceştia (primii trei) fiind primiţi de Central and South-East European Studies 

Center, de la Universitatea de Stat din Portland, Oregon, în cadrul căruia (al 
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Centrului) îşi desfăşura activitatea şi lectoratul de limba română, susţinut de 

mine, în calitate de bursier Fulbright, conform unei înţelegeri între autorităţile 

americane şi cele româneşti. Cu această ocazie a fost inaugurată o stradă 

(Bucharest Court) în Portland, Oregon, a avut loc o sesiune de comunicări la 

Meryhill Museum, unde există o frumoasă colecţie de artă populară şi de 

fotografii donate de Regina Maria, care fusese oaspetele industriaşului 

american Samuel Hill, într-o vizită istorică, imediat după terminarea Primului 

Război Mondial. 

La o lună după aceasta, la sfârşitul lui mai 1977, a avut loc la Arcata, 

California, Conferinţa ARA (Academia Româno-Americană/American-

Romanian Academy), al cărei preşedinte în funcţie era monseniorul Octavian 

Bârlea. Am ajuns acolo, după o călătorie fabuloasă, cu regretatul profesor Ladis 

K.D. Kristof, originar din Bucovina, refugiat, la sfârşitul Războiului, în 

România, fugit, înot, în Jugoslavia lui Tito, „trădătorul/ care şi-a vândut 

poporul”, ajuns în Canada, unde avea o soră emigrată din ... Polonia, şi 

deţinător al poziţiei de profesor la departamentul de Political Sciences de la 

Portland State University. 

Tema Conferinţei ARA de la Arcata, California, era tot Centenarul 

Independenţei de Stat a României, vorbitorii, de diferite convingeri şi orientări, 

elogiind lupta bravului popor român pentru a scăpa „de turci, de jug/ sărmana 

noastră ţară”, cum clama Alecsandri în volumul Ostaşii noştri. Eu am vorbit 

despre aceiaşi ostaşi, în viziunea evocatoare a lui George Coşbuc. Câţiva ani 

mai târziu aveam să public volumul George Coşbuc, Cântece de vitejie, Editura 

Albatros, Colecţia Lyceum – Texte comentate, 1981. 

Cât timp a fost preşedinte al Academiei Româno-Americane, Octavian 

Bârlea a publicat volumul bilingv România şi Românii/ Romania and the 

Romanians, Los Angeles, 1977, despre care face vorbire într-o scrisoare către 

fratele său, Ovidiu, din 28 ianuarie 1978: „Volumul meu – în două limbi 

paralele (421 p.) – vrea să fie o sinteză, din multe puncte de vedere originală. E 

întâia lucrare de vulgarizare (= popularizare, n.n. N.C.) a mea după 

Ecumenismul românesc. La această lucrare ai contribuit şi tu prin textul din 

memoriile lui Iorga, ce mi-a sosit tocmai în timpul pregătirii textului pentru 

tipar. Vii mulţumiri! Nu ţi-am amintit numele în carte, dar dacă se va ajunge la 

o a doua ediţie şi dacă permiţi aş face-o”. 

De fapt, o constantă a schimbului epistolar dintre fraţii Ovidiu şi 

Octavian Bârlea priveşte preocupările ştiinţifice ale fiecăruia. Monseniorul 

citeşte cu atenţie cărţile primite de la fratele Ovidiu, devenit o somitate în 

domeniul căruia i se consacrase, „rege al folcloriştilor” zice într-o scrisoare 

răspunzând nedumeririi fratelui din Bucureşti de a fi primit într-un colet şi un 

pachet cu ţigări „Regale”. Nu o dată, fratele mai mare nu se mulţumeşte să facă 

aprecieri generale despre scrierile lui Ovidiu, dar face recomandări, propuneri, 

încearcă să-i direcţioneze cercetările. Scriind despre Poetica folclorică, 

domeniu în care se arata a nu fi „un inițiat în discuțiile care au loc pe această 
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temă”, monseniorul adaugă câteva sugestii, de bun simț, în ultimă instanță, 

zicând că volumul despre poetica literaturii orale ar cere o completare cu alte 

două volume: unul de muzică folclorică și altul de dans popular. Aș crede că 

cel mai competent pentru a despărți apele și a trasa limitele unui adevărat 

studiu al muzicii și dansului ai fi tu”. La rândul său, folcloristul îl ţine la curent 

îndeaproape cu munca sa şi pare chiar să-i urmeze sfaturile, măcar că nu avem 

în faţă şi scrisorile lui către fratele înstrăinat. 

Acelaşi lucru se întâmplă şi cu scrisorile nepoatei Doina Blaga, publicate 

de Ionela Carmen Banţa fiind numai acelea trimise de ea, unchiului Ovidiu, nu 

şi acelea trimise de unchiul de la Bucureşti către nepoata din Ardeal. Neajunsul 

este reparat de Andreea Buzaș, în Corespondență Ovidiu Bîrlea ‒ Doina Blaga. 

Ediție îngrijită și adnotată de A. B. Prefață de Ilie Moise, Editura Centrului de 

Cultură Augustin Bena, Alba Iulia, 2017, care publică în cronologia firească, 

scrisorile unchiului Ovidiu către nepoata lui de vară, studenta, apoi profesoara 

Doina Danciu, căsătorită Blaga. Aici raporturile de vârstă și de prestigiu se 

schimbă, dar unchiul de la București, o somitate a folcloristicii românești din 

anii aceia, se arată foarte atașat de acest vlăstar al familiei, ca și de fratele ei, 

Nicu, devenit, la un moment dat, student la medicină. Și în corespondența 

păstrată de Doina Blaga o dominantă, alături de informațiile despre familie, 

despre cei rămași în Mogoș ca și despre cei înstrăinați, fiind referirile la ce mai 

lucrează unchiul, la cărțile, studiile, articolele nou apărute, multe dintre acestea 

trimise, cu dedicații sensibile, tinerei nepoate, singura din familie, după cât se 

pare, care se orientase către domeniul filologic. 

Ovidiu Bîrlea își ia în serios funcția de mentor, o orientează pe Doina 

când aceasta își dă anumite examene, îi trimite cărți, o ajută să-și facă o 

bibliografie corectă pentru lucrarea de diplomă, pe care i-o conduce Dumitru 

Pop, profesorul de folclor de la Universitatea din Cluj, un alt Pop cu care 

„regele folcloriștilor”, cum îl decretase fratele Octavian, nu avea relații prea 

cordiale. 

Deși cariera didactică a lui Ovidiu Bîrlea a fost de scurtă durată, un 

episod de un an universitar sau așa ceva, la Universitatea din Timișoara, când, 

printre studenții săi s-a numărat regretatul Vasile Tudor Crețu, deși relațiile 

folcloristului cu lumea universitară au fost, ca să zicem așa, ușor tensionate, 

vocația de mentor a lui Ovidiu Bîrlea se vede cu limpezime din scrisorile, 

adevărate consultații de specialitate date nepoatei Doina Blaga și din amintirile 

unor folcloriști (e. g. Virgiliu Florea) care au avut șansa să-l audieze la unele 

cursuri ținute la Universitatea din Cluj, din experiența acumulată alături de cel 

căruia i se zicea „Ursul” de către mai tinerii săi colegi de la Institutul de 

Etnografie și Folclor din București. 

Cele două volume de corespondență Ovidiu Bîrlea cu fratele său, 

monseniorul Octavian Bârlea și cu nepoata lui de vară, Doina Blaga, adaugă 

informații dintre cele mai prețioase pentru conturarea profilului acestui mare 

folclorist român din a doua jumătate a secolului al XX-lea. 
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Scrisori de la Ovidiu Bîrlea 
 

Prof. univ. dr. Virgiliu FLOREA 
Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca 

 

Cum am arătat cu o altă ocazie
*
, pe Ovidiu Bîrlea, cercetător științific 

principal și șeful Sectorului de folclor literar al Institutului de Etnografie și 

Folclor din București, l-am cunoscut curând după ce mi-am început activitatea 

didactică, în calitate de preparator, la Facultatea de Filologie a Institutului 

Pedagogic de 3 ani din Cluj. 

Ca întotdeauna, Ovidiu Bîrlea obișnuia, și pe atunci, să vină, periodic, în 

orașul de la poalele Feleacului, unde avea o soră vitregă (după mamă), doamna 

Sabina Vlad. De aici, Ovidiu Bîrlea se îndrepta spre Mogoș-Bârlești, localitatea 

sa de origine, situată în inima Munților Apuseni, spre a-și vizita rudele sale de 

acolo. La ducere (sau/și la întoarcere), Ovidiu Bîrlea obișnuia să-i viziteze și pe 

folcloriștii clujeni: Ion Mușlea, Valer Butură, Ion Taloș, Nicolae Bot, iar mai 

târziu, și pe Ion Cuceu și pe subsemnatul, aflați, amândoi, la început de carieră 

științifică. 

Mai importante erau vizitele cu caracter științific și de documentare, pe 

care Ovidiu Bîrlea le-a făcut la unele instituții clujene de profil. La Facultatea 

de Filologie a Institutului Pedagogic de 3 ani a susținut, la invitația profesorului 

Nicolae Bot, prieten apropiat, 2-3 conferințe de specialitate: Diferențierea 

teritorială a liricii populare, Miorița colind și, poate, și Principiile cercetării 

folclorice, surprinzătoare prin bogăția conținutului lor, prin noutatea, prin 

ineditul punctelor de vedere pe care le conțineau, prin claritatea, naturalețea și 

savoarea limbajului în care erau înveșmântate. 

Vizite protocolare, dar și de documentare făcea Ovidiu Bîrlea, pe atunci, 

și la Sectorul de Etnologie al Centrului de Științe Sociale al Academiei de 

Științe Sociale și Politice a RSR, unde trecusem, prin transfer-concurs (1972), 

ca urmare a desființării Institutului Pedagogic de 3 ani din Cluj și a integrării 

lui în Universitatea „Babeș-Bolyai”. Cum Ovidiu Bîrlea era preocupat, la acea 

dată, de definitivarea monumentalei sale Istorii a folcloristicii românești, i-am 

arătat unele publicații folclorice rare din biblioteca Sectorului, broșuri în 

principal, adunate, o viață întreagă, de Ion Mușlea, părintele Arhivei de Folclor 

a Academiei Române. La apariția cărții (1974), Ovidiu Bîrlea mi-a trimis, prin 

poștă, și mie un exemplar (alte exemplare a trimis, tot prin mine, și lui Nicolae 

Bot, Valer Butură și Hanni Markel), însoțit de o dedicație măgulitoare: 

                                                 
*
 Cf. Virgil Florea, Amintiri despre Ovidiu Bîrlea, în „Discobolul”, Serie nouă, Alba 

Iulia, XI (2008), nr. 121-122-123, p. 147-164. 
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„Domnului Virgil Florea, cu mulțumiri pentru amabilitatea cu care mi-a arătat 

unele colecții rare”. Încă și mai măgulitoare erau înseși cuvintele de apreciere 

cu care m-a învrednicit în chiar paginile cărții: „Dintre cercetătorii folcloriști 

mai tineri s-a remarcat până acum […] V. Florea, prin contribuțiile minuțioase, 

urmărite cu tenacitate, despre trecutul folcloristicii transilvănene” (p. 576). 

Au urmat apoi vizitele pe care i le-am făcut la București, cu ocazia 

documentărilor la Biblioteca Academiei Române și a specializărilor pe care le-

am făcut, periodic, la Facultatea de Filologie a Universității București. L-am 

vizitat atât la Institutul de Etnografie și Folclor (în cadrul căruia îndeplinea 

funcția de șef al Sectorului literar), cât și la dânsul acasă, primindu-mă, de 

fiecare dată, cu multă amabilitate, cu deferență chiar. Căci Ovidiu Bîrlea avea, 

orice s-ar spune, un veritabil cult al camaraderiei, în pofida etichetei de om 

ursuz, „inabordabil”, care i se punea de o parte a colegilor săi de profesie. Se 

interesa întotdeauna de folcloriștii clujeni, vorbea (mai rar!) de propriile sale 

lucrări, arătându-mi, de fiecare dată când se ivea prilejul, rarități bibliografice 

din propria bibliotecă, fără îndoială cea mai bogată bibliotecă particulară de 

specialitate din țară (astăzi în posesia Institutului Teologic din Blaj), după ce 

mi se adresa, după obicei, cu repetuita interogație: „Pe asta o știi?” 

Așa a și început, în 1972, corespondența mea, nu prea extinsă din păcate, 

cu Ovidiu Bîrlea, cerându-i unele informații în legătură cu teza mea de 

doctorat, dedicată, la sugestia lui Ion Mușlea, folcloristului și scriitorului Enea 

Hodoș, pe care dânsul îl cunoscuse în timpul refugiului de la Sibiu al 

Universității clujene. 

Cum aveam să constat de la început, subiectul era de interes și pentru 

Ovidiu Bîrlea. Mai întâi, pentru faptul că, originar din Munții Apuseni, Enea 

Hodoș era descendentul unor mari patrioți și luptători naționali, Iosif Hodoș și 

Simeon Balint, tată și, respectiv, bunic dinspre mamă, colaboratori apropiați ai 

lui Avram Iancu în cursul evenimentelor transilvănene de la 1848. Mai mult 

decât atât, Enea Hodoș făcea parte dintr-o „dinastie de cărturari ardeleni de 

rasă” (Ion Breazu), care-i includea pe Nerva Hodoș, unul dintre întemeietorii 

bibliografiei românești, și pe Alexandru Hodoș, scriitor și traducător, cunoscut 

sub pseudonimul Ion Gorun. Dar interesul lui Ovidiu Bîrlea pentru Enea Hodoș 

se datora și valorii deosebite a activității de folclorist a acestuia, „cu cea mai 

reprezentativă colecție de poezie pop.[ulară] bănățeană”, cum se exprima la 10 

februarie 1978, după cum o făcuse, și anterior, în Istoria folcloristicii românești 

(1974), în care afirma că „volumul din 1892 al lui Hodoș rămâne până azi cea 

mai de seamă culegere de lirică bănățeană ca una ce întrunește deopotrivă 

valoarea estetică a materialului cu exigența științifică a alcătuirii ei” (p. 304). 

Date fiind aceste considerente, aş fi dorit ca Ovidiu Bîrlea, neîntrecut 

specialist în materie, să facă parte din comisia de susţinere a tezei de doctorat, 

ceea ce era imposibil, din cauza relaţiilor sale antagonice cu unii dintre 

profesorii Filologiei clujene. A acceptat însă, la rugămintea mea, să citească 

lucrarea în manuscris dactilografiat, ba chiar a recomandat-o profesorului I. C. 
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Chiţimia, despre care aflase că îl căutasem, fără succes, pentru a-l invita să facă 

parte din comisia de susţinere şi care a primit „«cu plăcere» sarcina de referat şi 

în consecinţă să se facă formele necesare” (Scrisoare din 31 martie 1974). 

Susţinută, cu succes, la 9 noiembrie 1974, lucrarea a fost trimisă, înspre 

publicare, Editurii Minerva din Bucureşti, în cadrul căreia a beneficiat de 

referatul, întru totul favorabil, al lui Iordan Datcu, redactor de specialitate. La 

rândul său, Ovidiu Bîrlea a stăruit şi dânsul, din proprie iniţiativă, pentru 

publicarea lucrării, intervenind, în acest sens, pe lângă Aurel Martin, directorul 

Editurii, care ezită să o includă în planul editorial, de teamă „să nu fie învinuit 

de patriotism local, că părtineşte pe transilvăneni” (Scrisoare din 10 februarie 

1978). Trimite însă lucrarea, în calitatea sa, pe cât ne amintim, de director al 

nou-înfiinţatei Centrale editoriale, Editurii Facla din Timişoara, pe motiv – de 

data aceasta întemeiat – că Enea Hodoş a activat multă vreme în Banat, de unde 

proveneau, cu mici excepţii, şi textele din colecţiile sale folclorice. Argumente 

insuficiente, după cum se vede, pentru editorii timişoreni, care returnează de 

îndată lucrarea, cu justificarea: „avem şi noi folcloriştii noştri”. În situaţia nou 

creată, Aurel Martin decide, tot la insistenţele lui Ovidiu Bîrlea (care se oferea 

şi dânsul, la 3 aprilie 1979, să facă, la nevoie, un referat de sprijin), să includă 

lucrarea într-unul din planurile editoriale „pe anii următori, încă fără o fixare 

riguroasă” (Scrisoare din 8 iunie 1979). 

Bucuros şi plin de speranţe pentru vestea pe care mi-o trimitea peste 

Ocean (căci eu mă aflam, pe atunci, la un lectorat de limbă şi civilizaţie 

românească în SUA), Ovidiu Bîrlea îmi făcea şi unele sugestii privind forma 

finală a lucrării: să adaug un capitol despre „activitatea didactico-literară, 

pentru ca titlul să fie Enea Hodoş” (şi nu Folcloristul Enea Hodoş), iar la 

bibliografia finală, de câteva zeci de pagini, să exclud titlurile cântecelor citate, 

în prealabil, la notele de subsol, „lăsând numai pe cele nereproduse în vreun 

volum” (Scrisoare din 8 iunie 1979). 

Cât de meticulos, de exigent şi de riguros era Ovidiu Bîrlea ca om de 

ştiinţă rezultă din cele câteva sfaturi de ordin tehnic, pe care mi le dădea în 

aceeaşi scrisoare: „Cu ocazia revizuirii, modificaţi ceea ce vi se pare greşit sau 

neclar, nu vă zgârciţi, pentru că aşa cum o daţi acum, aşa rămâne pentru 

totdeauna, textul să fie cât mai curat, mai fără echivocuri tipografice, pentru că 

cu atâta vor fi mai puţine erori la corectură şi, în cele din urmă, în cartea 

tipărită – asta din experienţă personală la cele 17 lucrări de până acuma”. 

La curent, ca întotdeauna, cu mișcarea folcloristică din țară, Ovidiu 

Bîrlea mă informa, în timp ce mă aflam în SUA, în legătură cu noile apariții 

editoriale din domeniu sau a căror apariție era iminentă: Opere – Oeuvres, vol. 

IV, de C. Brăiloiu (ed. Emilia Comișel), Mic dicționar folcloric de T. Papahagi 

(ed. V. Rusu), Basmele române de L. Șăineanu (ed. Ruxandra Niculescu), B. P. 

Hasdeu, Studii de folclor (ed. N. Bot), Dicționarul folcloriștilor români de 

Iordan Datcu și S. C. Stroescu, dintre care ultimele trei beneficiau de prefețele 

lui Ovidiu Bîrlea. 
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Concomitent, mă ținea la curent și cu calendarul unor evenimente literare 

care aveau loc în țară, precum comemorarea lui D. Caracostea, a lui D. 

Popovici și a lui I. Dumitrescu. 

Mai importante sunt însă relațiile, mai puține, e adevărat, pe care mi le 

dădea Ovidiu Bîrlea cu privire la propria sa operă, deopotrivă folcloristică și 

creație literară. 

„Foarte mulțumit” era Ovidiu Bîrlea de a sa Poetică folclorică (1979), în 

legătură cu care a formulat o splendidă mărturisire de autor: „Hârtie f.[oarte] 

bună, tipăritură excelentă, arată ca o bijuterie, îți vine tot s-o sucești în mână! 

Va trebui să-i trimit directorului tipografiei (fosta Monitorul Oficial, care l-a 

tipărit și pe Mușlea, ed.[iția] Taloș) o scrisoare de mulțumire + felicitare (și 

tirajul e corespunzător: 4330 ex.[emplare])”. 

În treacăt, Ovidiu Bîrlea amintea și de alte cărți ale sale, aflate deja în 

posesia editurilor: romanul Șteampuri fără apă (1979) și Eseu despre dansul 

popular românesc (prevăzut tot pentru 1979, dar apărut numai în 1982). 

Mai anevoie înainta însă lucrul la opera sa de căpetenie, Folclorul 

românesc, din cauza oboselii acumulate: „Eu mă urnesc cu lucrarea mereu 

înainte, deși a mai început să mai scârțâie roțile, semn că trebuie să-mi iau 

valea pe unde e liniște și aer curat” (Scrisoare din 22 mai 1979) sau „Ale mele 

merg, dar acum a cam început să scârțâie roțile, mai ales pe canicula asta. 

Vreau să plec prin 10-12 iulie, dar totul atârnă de corectura romanului, mi s-a 

promis că va veni pe la finele lunii, fiind programat să apară în trim.[estrul] III” 

(Scrisoare din 8 iunie 1979). 

În ciuda sobrietății sale de adevărat om de știință, Ovidiu Bîrlea își 

dezvăluia, și în scrisori, înclinația sa funciară spre haz, ironie și chiar 

autoironie. Pe Adrian Fochi îl ironiza pentru cumpătarea sa excesivă; pe Ion 

Taloș, pentru a-și fi aranjat un lectorat ușor și mai plin de vacanțe (în realitate, 

lectoratul îi fusese propus de Profesorul Ion Vlad, rectorul de atunci al 

Universității clujene), iar pe Ion Cuceu, pentru noul său statut de „«șef» (chiar 

dacă numai ca «substitut», cum zic ardelenii)”.  

N-am scăpat nici eu de șarjele sale prietenești, făcute însă fără răutate, ci 

doar așa, de amorul artei, și, în consecință, le-am luat ca atare. Scriindu-i, din 

SUA, că începusem să mă descurc binișor cu engleza, Ovidiu Bîrlea mi-a 

răspuns pe un ton glumeț, făcând aluzie la localitatea mea de origine: „Acuma e 

și un lux să citiți englezește, îmi dau seama, după ce ați ajuns să o țineți în 

degetul cel mic, lucru de care se va mira cel mai mult Pogăceaua cu Vălenii, la 

care se călătorește comod tot cu «mocănița» (dacă așa-zisa «Câmpie» e numai 

dealuri și văi!)” (Scrisoarea din 22 mai 1979). 

Însuși Ovidiu Bîrlea era, pe alocuri, obiect al propriei persiflări: se 

definea „biet regățean”, când, de fapt, a fost și a rămas un ardelean neaoș, de 

rară ținută și valoare, rătăcit în tumult bucureștean. 
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Să fi fost, oare, o simplă coincidență că „Drumul de pe urmă”
* 

l-a făcut 

Ovidiu Bîrlea, în toiul evenimentelor din 1989, tocmai la Cluj-Napoca, unde  

și-a dat, pe neașteptate, obștescu-i sfârșit, fiind înmormântat în parcela 

scriitorilor a Cimitirului Central din capitala Ardealului? 
 

*** 
1 

București, 24 aprilie 972 

 

Iubite domnule Florea 

 

Iată îți satisfac rugămintea bibliografică. Textul 68 (Firicel de cânepă) 

din lirica lui Hodoș provine din satul Dulău, care revine și pe pagina 

următoare (mi se pare că l-ai bănuit după proximitate)
2
. 

Cu cele mai bune urări de bine și spor la Hodoș! 

Ovidiu Bîrlea 
 

Adresa de pe plic:  

prof. Virgil Florea (prin amabilitatea noului său șef [Ion Taloș]) 

 

 
2 

București, 30 ian. 1974 

 

Stimate domnule Florea 

 

Încă de la început, m-a intrigat data scrisorii dumitale, abia la sfârșit 

am aflat că a făcut de două ori drumul Cluj-București. Regret că nu m-a găsit 

dl Cuceu
3
, între altele și pentru că nu aș mai fi dat „ansă” (cum ziceți dv., 

ardelenii!) „amicilor” mei să susțină că am devenit inabordabil etc. etc. 

Mi-a scris mai înainte dl Taloș
4
 despre solicitările care văd că se 

                                                 
*
 Titlul splendidului său roman, cu caracter autobiografic, apărut postum (1999) la 

Editura Clusium din Cluj-Napoca. 
2
 Informația îmi era necesară pentru teza de doctorat – Folcloristul Enea Hodoș –, în 

care arătam, statistic, aportul fiecărei localități din Banat – satul Duleu, în cazul de față, 

component al comunei Fârliug, jud. Caraș-Severin – la colecțiile folclorice ale lui Enea 

Hodoș, în speță Poezii poporale din Bănat. Culegere publicată de Enea Hodoș, vol. I, 

Caransebeș, Editor Enea Hodoș, 1892, p. 50-51. 
3
 Este vorba de Ion Cuceu, pe atunci cercetător științific gr. III la Sectorul de Etnologie 

și Sociologie din cadrul Centrului de Științe Sociale din Cluj al Academiei de Științe 

Sociale și Politice a R.S.R. 
4
 Este vorba de dr. Ion Taloș, cercetător științific principal, pe atunci șef al Sectorului 

de Etnografie și Folclor al Centrului de Științe Sociale din Cluj al Academiei de Științe 

Sociale și Politice a R.S.R. 
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înmulțesc de la o zi la alta
5
, ceea ce înseamnă activitate intensă, poate și 

altceva, dar să nu insinuez – de,(?) adică de cele trei cărți (și cărțulii). Din 

păcate, două îmi lipsesc. O călăt.[orie] în Dobrogea
6
 am consultat-o la 

bibl.[ioteca] fac.[ultății] de română (provenită din bibl.[ioteca] Byck
7
, se 

pare), căci la Bibl.[ioteca] Acad.[emiei] lipsesc: ulterior, căutând în fișierul pe 

materii, am găsit-o, dar n-am mai verificat dacă există într-adevăr, mai 

probabil că s-a pierdut și i-a fost scoasă fișa numai din cel alfabetic. Cântecele 

bănățene
8
 ale lui Hodoș nu le-am văzut nici eu, după câte țin minte, știu că am 

căutat-o undeva – mi se pare la Astra – Sibiu – și lipsea
9
. S-ar putea să fie la 

Bibl.[ioteca] Academiei, dar încă n-am permis
10

 ca să pot verifica. Lipsa 

atâtor cărți e un semn al vredniciei noastre organizatorice și o consecință a 

interesului pentru folclor (care, din păcate, poate fi interpretată și ca „foarte 

mare interes” din partea acelora care nu mai restituie ce iau, dacă nu fură în 

înțelesul propriu al cuvântului). Mai cu seamă pentru cine reeditează (vreau să 

zic în mod conștiincios, nu à la Miorița Ed.[itura] Tineretului)
11

 bătaia de cap 

devine mai mult decât apăsătoare. Sper totuși ca până la urmă să ajungi cu 

bine la liman. 

Colindele lui Al. Ciura
12

 le am și mi se pare că sunt chiar singura 

„bibliotecă”(mă refer la cele mari!!?) care o posedă – și Taloș știe, a și   

văzut-o, așa că se poate considera un om fericit. Dar cum de lipsește la Cluj, 

unde el a activat aproape 20 de ani, precum și din bibl.[ioteca] provenită de la 

Blaj
13

 e iarăși un semn de extremă negligență. Taloș va trebui să mai aștepte 

deci până va veni el – sau altcineva – încoace, sau până mai vin eu la Cluj ca 

                                                 
5
 Aluzie la obiceiul nostru, al folcloriștilor clujeni, de a împrumuta rarități bibliografice 

din biblioteca lui Ovidiu Bîrlea, una din cele mai bogate biblioteci de specialitate din 

țară. 
6
 Este vorba de lucrarea, cu acest titlu, a lui Teodor T. Burada, apărută la Iași în 1880. 

7
 Jacques Byck (1897-l964), lingvist și filolog român, profesor la Universitatea din 

București.  
8
 Este vorba de colecția Cântece bănățene. Cu un răspuns dlui Dr. G. Weigand, 

apărută, în Editură proprie, la Caransebeș, Tipografia Diecezană, 1898 („Biblioteca 

noastră”, nr. 11-12. Director E. Hodoș). 
9
 Se păstrează, totuși, la această bibliotecă, sub nr. 21918. Provenea, lucru interesant, 

din Biblioteca Universității Cluj-Sibiu (nr. de inventar 226 din 1942), unde însă n-am 

găsit-o. Să fie, oare, catalogată doar la colecția „Biblioteca noastră”? 
10

 Aluzie la statutul său de „liber-profesionist”, de după demisia sa, din 1969, de la 

Institutul de Etnografie și Folclor din București. 
11

 Referire la reeditarea trunchiată, în colecția „Miorița”, a unor mai vechi cărți de 

folclor. 
12

 Este vorba de colecția Colinde adunate de elevii școalelor medii din Blaj sub 

conducerea profesorului Al. Ciura, Orăștie, Tipografia Nouă, 1908. Îi era necesară lui 

Ion Taloș pentru elaborarea tipologiei-corpus a colindelor românești. 
13

 Păstrată în colecțiile Bibliotecii Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca. 
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să o poată copia cu faimoasa „Olimpie”(cea cu ochii atât de verzi și… 

adânci!)
14

, dacă, între timp, nu-mi va veni ideea să spun că n-o mai am (?) sau 

ceva similar. (În fond, de ce n-aș profita de faptul că sunt unicul posesor 

cunoscut și să mă las greu, cum se zice, eventual chiar mituit, și încă destul de 

scump). Mai am și alte lucruri care lipsesc chiar la corpusul ghicitorilor și 

dacă mă găsea Cuceu, îi arătam câte ceva. Chiar mi-ar părea bine să aflu că 

sunteți atât de înaintați cu această lucrare, încât trebuie să vedeți și ce mai am 

eu în plus – adică biblioteca mea
15

: (Cu care prilej, iarăși se va vedea că tot la 

ajutorul bieților regățeni trebuie să apelați!) 

Din Hodoș am numai cele două volume, lirica
16

 și baladele
17

, deci nici 

măcar descântecele
18

, așa că… doar cu „bunăvoință” pot servi, dacă ar fi 

bună la ceva în cazul dat. 

Cu regretul că răspunsul la solicitarea d-tale e negativ, îți urez mai mult 

noroc în alte părți și cât mai grabnică terminare a lucrării – adică a lucrărilor 

despre Hodoș: studiu și ediția
19

. 

Al d-tale 

Ovidiu Bîrlea 

 

P.S. Te rog comunică-i dlui Taloș că nu am nici O călătorie în 

Dobrogea, numai celelalte mai mici – două cu autograf – în una fiind doar 

patru colinde de peste Nistru și plugușor
20

. 

O. B. 
 

Adrese de pe plic: 

Destinatar: Virgil Florea, Strada Rakoczi 60, Cluj, județul Cluj. 

Exp.: Ovidiu Bîrlea, Str. Sf. Apostoli 10, București 604. 

 
 

                                                 
14

 Aluzie la o mașină de copiat (xerox) de producție germană, aflată în posesia – lucru 

foarte rar pe atunci – a Sectorului de Etnologie și Sociologie al Centrului de Științe 

Sociale din Cluj, primită din partea forului tutelar al acestuia, nou înființata Academie 

de Științe Sociale și Politice a R.S.R.  
15

 Păstrată astăzi, la dorința monseniorului Octavian Bârlea, fratele marelui folclorist, în 

colecțiile Bibliotecii Facultății de Teologie din Blaj. 
16

 Menționat în nota 1 a prezentei. 
17

 Cf. Enea Hodoș, Poezii poporale din Bănat. Culegere de..., vol. II, Balade, Sibiu, 

Editura „Asociațiunii”, 1906. („Biblioteca poporală a «Asociațiunii»”, nr. 25.) 
18

 Cf. Enea Hodoș, Poezii poporale din Bănat, vol. III, Descântece adunate de…, Sibiu, 

Editura „Asociațiunii”, Tipografia Arhidiecezană, 1912. 
19

 Dat fiind dezinteresul arătat de Editura Minerva personalității lui Enea Hodoș, ediția 

cu colecțiile folclorice ale acestuia a rămas și ea în stadiu de proiect. 
20

 Cf. bibliografia operei lui Teodor T. Burada la I.C. Chițimia, Teodor T. Burada, 

folclorist și etnograf, în vol. I. C. Chițimia, Folcloriști și folcloristică românească, 

București, Editura Academiei R.S.R., 1968, p. 154-158: Bibliografie. 
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3. 

București, 31 martie 1974 

 

Stimate domnule Florea 

 

Ieri – sâmbătă – m-am întâlnit cu dl Chițimia
21

 pe care l-am întrebat 

dacă v-ați întâlnit și, la răspunsul lui negativ, i-am relatat pe scurt pentru ce   

l-ai căutat. El a răspuns că primește „cu plăcere” sarcina de referat și în 

consecință să se facă formele necesare
22

. 

Am bănuit că ai alergat mult dacă n-ai mai avut vreme să ne întâlnim. 

Dar tot e bine că l-am găsit pe d. Chițimia, care într-adevăr s-a mutat – și 

tocmai într-o parte opusă, în Drumul Taberii – și nu are telefon. 

Altele când ne vom întâlni (inclusiv pentru a-mi lua pe Ciura). 

      Ovidiu Bîrlea 

 
Adrese de pe plic: 

Destinatar: Virgil Florea, Secția de Etnografie și Folclor,  

Strada Racoczi 60, Cluj, județul Cluj. 

Exp.: Ovidiu Bîrlea, Str. Sf. Apostoli 10, București 604. 

 

 
4. 

București, 19 oct. 1974 

 

Stimate domnule Florea, 

 

Azi am expediat pe numele d-tale un colet cu patru exemplare din 

Ist.[oria] folcloristicii rom.[ânești]: pt. 1) N. Bot
23

; 2) H. Markel
24

; 3) V. 

Butură
25

 și 4) d-ta, cu rugămintea de a le înmâna respectivilor, ceea ce va 

însemna o deplasare sigură până la V. Butură, poate alta și până la N. Bot, 

dacă nu va veni el la anunțarea telefonică. Exemplarul lui Taloș l-am reținut să 

                                                 
21

 I.[on] C.[onstantin] Chițimia (1908-1996), istoric literar, folclorist și comparatist; 

elev al lui Nicolae Cartojan; profesor la Universitatea din București; cercetător științific 

principal, șef de secție și director adjunct la Institutul de Istorie și Teorie Literară 

„George Călinescu” din București. 
22

 Pentru a face parte din comisia de susținere a tezei mele de doctorat. 
23

 Nicolae Bot (1929-2008), folclorist, cadru didactic la Facultatea de Filologie a 

Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca 
24

 Hanni Markel, cercetător științific la Sectorul de Etnologie și Sociologie al Centrului 

de Științe Sociale din Cluj al Academiei de Științe Sociale și Politice a R.S.R. După 

1989, s-a stabilit în Germania. 
25

 Valer Butură (1910-1989), etnograf, director, pe atunci, al Muzeului Etnografic al 

Transilvaniei din Cluj-Napoca. 
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i-l dau aici, întrucât el va veni încoace prin 21-22 oct. a.c., iar dacă i l-aș fi 

trimis, ar fi sosit după plecarea lui. Inițial, planul a fost altfel, dar plecarea lui 

și primirea exemplarelor drept de autor abia azi, au dus la această modificare. 

Greșelile nu-s corectate toate, abia din prima și ultima sută [de pagini – 

n. edit.], în rest pe sărite, fiindcă n-am mai avut timpul și răbdarea (mai ales!) 

să o citesc toată până acuma. 

Cu mulțumiri, 

Al d-tale Ovidiu Bîrlea 

 
Adrese de pe plic: 

Destinatar: Virgil Florea, Centrul de Științe Sociale,  

Strada Republicii 9, Cluj, județul Cluj. 

Exp.: Ovidiu Bîrlea, Str. Sf. Apostoli 10, București 604. 

 

 
5. 

București, 19 ian. 1978 

 

Iubite domnule Florea, 

 

Iertați-mă că vă scriu la institut, dar adresa de acasă nu am reținut-o, 

nici nu o aveam notată (sau am uitat unde, ceea ce, practic, e același lucru!). 

Iată de ce vă deranjez. Ieri m-am întâlnit cu Viorica Nișcov
26

 și am 

întrebat-o în legătură cu ceaiurile speciale pe care i le dă lui Radu Niculescu
27

. 

Aflând că nu sunt pe bază de dracilă (berberis vulgaris), m-am gândit că n-ar 

fi rău să încerce și cu asta (specialitatea păr.[intelui]Adrian
28

). Iar cum dv. 

veniți la București în vacanța universitară, l-ați putea aduce fără prea mare 

bătaie de cap. Deci dacă stă în picioare descinderea Dv. în capitală, V-aș ruga 

să treceți pe la nașul Dv. pentru o porție pentru când veți pleca încoace (n-am 

nici o idee cum e cu onorariul, fiindcă la întâlnirile noastre am pălăvrăgit 

numai lucruri „idealiste”, ca doi vânători de nori!). 

În rest, lucrurile merg obișnuit. Acum câteva zile, la telefon, A. Fochi
29

 

                                                 
26

 Viorica Nișcov, folclorist; pe atunci, cercetător științific principal la Institutul de 

Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” din București. 
27

 Radu Niculescu (1938-1987), etnolog, pe atunci, cercetător științific principal la 

Institutul de Etnografie și Folclor din București. S-a bucurat de înalta prețuire a lui 

Ovidiu Bîrlea. 
28

 Este vorba despre preotul gr. cat. Adrian Todericiu, nașul meu de botez, fost coleg de 

studenție, la Institutul Teologic din Blaj, cu monseniorul Octavian Bârlea, care l-a și 

vizitat cu ocazia revenirii sale în țară, discutând despre destinul bisericii greco-catolice 

din România.  
29

 Adrian Fochi (1920-1985), folclorist, pe atunci cercetător științific principal la 

Institutul de Etnografie și Folclor din București. 
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mi-a dat ca mare noutate faptul că abia își cumpărase pe P. Schullerus
30

 și se 

arată foarte îngrijorat: ce se va face cu al doilea exemplar pe care i-l va 

trimite Taloș. L-am asigurat că și eu mi-am cumpărat un exemplar cu o lună 

înaintea lui, așa că dacă va fi cazul, vom „compătimi” împreună! Asta ca 

exemplu de cum își pot face oamenii probleme „serioase”! Mai multe când ne 

vom revedea. 

Cu mulțumiri anticipate și cu cele mai calde urări de bine. 

Ovidiu Bîrlea 

 

P.S. Sărutări de mâini soției Dv. Idem „d-rei” Mădălina. 

O. B. 

 
Adrese de pe plic: 

Destinatar: Virgil Florea, Strada Republicii nr. 9, Sectorul de Etnografie și Folclor, 

3400 Cluj-Napoca, județul Cluj. 

Exp.: Ovidiu Bîrlea, Str. Sf. Apostoli 10, Sector 6, 70634 București. 

 

 
6. 

București, 10 febr. 1978 

 

Stimate domnule Florea, 

 

Ieri am primit coletul cel ușurel și azi dimineață l-am predat soției lui R. 

Niculescu, Viorica Nișcov, împreună cu instrucțiunile scrise de păr.[intele] 

Adrian (căruia îi răspund tot acum). Ușurel, dar plin de speranțe, mai ales că 

boala durează neobișnuit (soția zicea că a postit vreo 4 zile și s-a simțit bine, 

dar cum mănâncă, reîncepe calvarul). 

Îmi pare foarte rău de pățania de pe mașina 12
31

, dar va trebui să vă 

resemnați, căci altă soluție nu este (și, desigur, mai multă precauție pe viitor). 

Să nu uit ce e mai important. Acuma luni, 6 febr. a.c., am depus la 

editură prefața la Dicționarul folcloriștilor români
32

 (deși n-am văzut cum 

arată, dar m-am grăbit la rugămintea lui Datcu să nu mai zăbovească și din 

                                                 
30

 Este vorba de volumul Pauline Schullerus, Rumänische Volksmärchen aus dem 

mittleren Harbachtal. Neuausgabe besorgt von Rolf Wilh. Brednich und Ion Taloș, 

Kriterion Verlag, Bukarest, 1977. A fost recenzată de Adrian Fochi, Un remarcabil 

eveniment editorial, în „Luceafărul”, XXI (1978), nr. 11 din 18 martie, p. 2 
31

 „Pățania” consta din sustragerea, din geanta soției mele, a mult așteptatului salariu, 

pe care tocmai îl încasase. 
32

 Este vorba de Dicționarul folcloriștilor. Folclor literar românesc, publicat de Iordan 

Datcu și S.C. Stroescu. Cu o prefață de Ovidiu Bîrlea, la București, Editura Științifică 

și Enciclopedică, 1979. 
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pricina prefeței). Am profitat de prilej și m-am prezentat la Aurel Martin
33

, 

unde am redeschis problema publicării lui E. Hodoș. El mi-a repetat 

argumentele știute (în plus, că se teme să nu fie învinuit de patriotism local că 

părtinește pe transilvăneni). Eu am pledat cum s-a cuvenit, adică după meritul 

lucrării și mai ales a[l] lui Hodoș (cu cea mai reprezentativă colecție de poezie 

pop.[ulară] bănățeană), relevând și de ce l-au respins de la Facla. (À propos: 

citise și el Folcloriștii noștri a lui V. Ene
34

 și avea aceeași părere… 

„excelentă”.) Mi-a promis că va relua problema (chiar atunci a cerut legătura 

telefonică cu dir.[ectorul] Dima de la Facla, dar n-a obținut-o, iar la mirarea 

mea, a răspuns că acum vorbește în altă calitate decât atunci când a propus 

publicarea volumului Dv., anume de la „șef” la „subaltern” și m-a rugat să-i 

comunic lui Datcu
35

 să i-o reamintească, întrucât mai are atâtea de rezolvat. E 

foarte bine că veniți încoace pentru a-i reaminti, măcar prin prezență, să 

scoată lucrurile din impas. Să sperăm că se va rezolva bine. Mai multe când ne 

vom întâlni aici, împreună cu viteazul Cuceu („județ” – și chiar vecin – cu A. 

Martin!) 

Cu noi mulțumiri pentru osteneală, Ovidiu Bîrlea 

 

P.S. Sărutări de mâini soției (și chiar și „d-rei” M.[ădălina]). 

       O. B. 

 
Adrese pe plic: 

Destinatar: Virgil Florea, Strada Donath 113, Bloc O3, Sc. II, ap. 35,  

3400/Cluj-Napoca, județul Cluj. 

Exp.: Ovidiu Bîrlea, Str. Sf. Apostoli 10, sector 6, 70634 București. 

 

 
7. 

București, 3 aprilie 1979 

 

Iubite domnule Florea, 

 

Am vrut să vă scriu mai de mult – la îndemnul lui I. Datcu, și veți vedea 

de ce – dar nu vă aveam adresa, întrucât pe ilustrata trimisă nu era decât 

semnătura (hiperdiscreție, nu?). Dar prin 22 martie a.c. fiind pe malul 

Someșului în tovărășia lui I. Cuceu, am făcut o plimbare până afară – am văzut 

cât de lungă e strada Donath! – și la întoarcere am trecut pe lângă blocul Dv., 

                                                 
33

 Aurel Martin (1926-1993), critic și istoric literar, director al Editurii Minerva din 

București (1969-1986). 
34

 Virgiliu Ene, Folcloriști români, Timișoara, Editura Facla, 1977. 
35

 Iordan Datcu, folclorist și istoric literar, redactor la Redacția de istorie literară și 

folcloristică a Editurii Minerva din București. 
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unde însoțitorul mi-a făcut cunoștință cu Mircea Popa (!!?)
36

 și I. Mării (om 

foarte simpatic)
37

, cu care prilej, am întâlnit-o și pe soția dv. și pe Mădălina, 

dar cum ea era prea ocupată să umble cu tricicleta, nu ne-a băgat în seamă, 

socotindu-ne niște cantități neglijabile (și bine a făcut, era o vreme splendidă 

și dăduse mugurul la sălcii). Cu acel prilej, am obținut adresa și acuma iată 

mă execut. 

Anume, a opinat Datcu că ar fi indicat să-i trimiteți de acolo o scrisoare 

lui Aurel Martin (P-ța Scânteii, 1, etaj VII) în care să îi reamintiți de lucrarea 

despre Hodoș, eventual să o dea cuiva la referat (chiar și subsemnatului, deși 

sunt în urmă cu lucrarea
38

), în orice caz, să decidă dacă e albă sau neagră, ca 

să încercați la altă editură. Datcu credea că s-ar lăsa impresionat de antetul 

scrisorii etc. etc. Cred că nu e de prisos, fiindcă încercarea moarte n-are! 

Altele de pe acasă desigur că le aveți la zi – poate v-au scris și amicii, 

inclusiv Taloș
39

, care două luni face școală, două luni e în vacanță acasă (a 

știut el unde să tragă, de… partea leului!). 

Acum a apărut în fine (în librării încă n-a ajuns) Poetică folclorică
40

 

(296 p.) de care sunt foarte mulțumit, hârtie f. bună, tipăritură excelentă, arată 

ca o bijuterie, îți vine s-o tot sucești în mână! Va trebui să-i trimit directorului 

tipografiei (fosta Monitorul Oficial, care l-a tipărit și pe Mușlea, ed. Taloș
41

) o 

scrisoare de mulțumire + felicitare (și tirajul e corespunzător: 4330 ex.). Cred 

că v-au scris clujenii și de L. Șăineanu Basmele române
42

 (5100 ex.) care în 

Cluj a stat o zi în librărie (Cuceu a cumpărat 4 ex. de aici, la instigarea mea, 

unul pt. Dv.) și acum i s-a făcut o mare reclamă în ziare și reviste (mai ales 

Tribuna din 22 martie a.c.
43

). 

                                                 
36

 Mircea Popa, critic și istoric literar, pe atunci cercetător științific principal la 

Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” din Cluj. 
37

 Ion Mării, lingvist, cercetător științific principal la Institutul de Lingvistică și Istorie 

Literară „Sextil Pușcariu” din Cluj. 
38

 Este vorba de vol. I al lucrării Folclorul românesc, care avea să apară, în 1981, la 

Editura Minerva din București. 
39

 La acea dată, Ion Taloș se afla la lectorat în Germania, la Romanisches Seminar al 

Universității din Köln. 
40

 Ovidiu Bîrlea, Poetică folclorică, București, Editura Univers, 1979. 
41

 Cf. Ion Mușlea, Cercetări etnografice și de folclor, vol. I-II. Ediție îngrijită, cu studiu 

introductiv, bibliografie, registrul corespondenței de specialitate, indice de Ion Taloș, 

București, Editura Minerva, 1971, 1972. 
42

 Cf. Lazăr Șăineanu, Basmele române în comparațiune cu legendele antice clasice și 

în legătură cu basmele popoarelor învecinate și ale tuturor popoarelor romanice. 

Ediție îngrijită de Ruxandra Niculescu. Prefață de Ovidiu Bîrlea, București, Editura 

Minerva, 1978. 
43

 La „masa rotundă” organizată de redacția revistei „Tribuna” au participat, între alții, 

C. Noica, R. Niculescu, D. Pop, N. Bot, I. Taloș, J. Faragó, I. Cuceu, I. Șeuleanu, I. 

Mării. 
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Dicționarul folcloriștilor a suferit întârziere mare la corectura I, încât 

de abia prin iunie va fi gata (nu martie, cum fusese planificat). Romanul 

subsemnatului
44

 poate prin toamnă (mi s-a zis și august, dar nu cred) va fi în 

librării, iar eseul despre dans
45

 a fost inclus în planul din acest an, dar va fi 

gata prin ianuarie viitor (ceea ce e un record, are și el niște dedesubturi, vi   

le-oi relata la întâlnire). Am aflat de la E. Comișel că a făcut corectura la 

Opere – Brăiloiu, vol. IV (studiile despre metodă, inclusiv Mélodies d´un 

village)
46

, deci prin iunie-iulie va fi și el în librării. Tot în acest an este în plan 

și Mic dicționar folcloric al lui T. Papahagi (la Minerva, ed. V. Rusu)
47

, se 

pare că va ieși și el prin toamnă. În 28 martie, a fost comemorarea 

centenarului D. Caracostea
48

 la secția lit.[erară] a Academiei; au vorbit O. 

Papadima
49

 (istoricul literar) și A. Fochi (folcloristul), urmează acum în 5 

aprilie la cercul de folclor (condus de O. Păun
50

), iar în 20 mai la Slatina de 

către Soc.[ietatea] [de] Șt.[iințe] Filologice (dar împreună cu D. Popovici
51

 și 

I. Dumitrescu
52

). 

Alte lucruri mai importante cred că nu mi-au scăpat (pardon: N. Bot 

zicea că aștepta corecturile la Hasdeu
53

 pe la finele lui martie, nu mai am vești 

de atunci). Cred că la întoarcerea în vacanță ne vom întâlni. Până atunci, 

numai bine, sănătate și spor la lucru. 

      Ovidiu Bîrlea  

 
Adrese pe plic:  

Dr. Virgiliu Florea, University of Rochester, Department of Foreign Languages, 

Literatures and Linguistics, Rochester, New York 14627, U.S.A. 

Exp.: Ovidiu Bîrlea, Str. Sf. Apostoli 10, Sector 6, 70634 București, România. 

                                                 
44

 Este vorba de romanul Șteampuri fără apă, care a apărut la București, Editura 

„Cartea Românească”, 1979. 
45

 Eseu despre dansul popular românesc de Ovidiu Bîrlea va apărea – nu cunoaștem 

motivele întârzierii – la București, la Editura „Cartea Românească”, în 1982. 
46

 Cf. Constantin Brăiloiu, Opere-Oeuvres, vol. IV. Prefață, traducere și îngrijire de 

Emilia Comișel, București, Editura Muzicală, 1979. 
47

 Cf. Tache Papahagi, Mic dicționar folcloric. Spicuiri folclorice și etnografice. Ediție 

îngrijită și prefață de Valeriu Rusu, București, Editura Minerva, 1979. 
48

 D.[umitru] Caracostea (1879-1964), istoric literar, teoretician, critic literar și 

folclorist. 
49

 Ovidiu Papadima (1909-1996), critic și istoric literar, folclorist. 
50

 Octav Păun, folclorist, cadru didactic la Facultatea de Filologie a Universității din 

București. 
51

 D.[umitru] Popovici (1902-1952), profesor la Facultatea de Litere a Universității din 

Cluj. 
52

 Ion Dumitrescu, elev al lui D. Caracostea, profesor la „Institutul de Perfecționare a 

Cadrelor Didactice” din București. 
53

 Este vorba de volumul B.P. Hasdeu, Studii de folclor. Ediție îngrijită și note de 

Nicolae Bot. Prefață de Ovidiu Bârlea, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1979 („Restituiri”). 
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8. 

București, 22 mai 1979 

 

Stimate domnule Florea, 

 

Când v-am scris, n-am făcut-o cu intenția să-mi răspundeți, încât scuzele 

Dv. de întârziere nu sunt la obiect, cum se zice. Măcar de s-ar solda cu urmări 

„concrete” demersul Dv. pe lângă ilustra editură (care, mai nou, insistă pe 

lângă colaboratorii cu lucrările predate să le mai reducă din dimensiuni: 

iarăși „generalul Hârtie”). 

Mă bucur că ați izbutit să vă descurcați până acum, căci de aci încolo, 

nu mai e o problemă, de vreme ce sunteți acasă cu engleza (dar să știți că Ion 

Cuceu e decis să vă facă o surpriză, arătând că nici el nu e mai prejos cu 

această limbă, în urma cursului „intensiv” pe care și l-a planificat. Regret 

doar că n-am să pot asista la competiție!). 

Sunteți foarte drăguț interesându-vă cam ce anume aș dori din 

publicațiile americane. Nu prea sunt la curent cu titlurile apărute de la o 

vreme încoace, decât ceea ce am putut zări prin bibliografiile unor cărți. The 

Singer of Tales a lui A.B. Lord
54

 o am (e, într-adevăr, o carte bună, chiar dacă 

analiza baladelor sârbești nu e tocmai până la capăt, iar The Proverb, a lui A. 

Taylor
55

 o am copiată la xerox. Nu știu dacă se mai găsește lucrarea acestuia, 

English riddles from oral tradition
56

. Berkeley and Los Angeles, 1951, 

University of California Press și dacă e un studiu (eventual cu o anexă de 

ghicitori, ca și cea despre proverb). Dar dacă e o simplă colecție, n-am ce face 

cu ea, fiindcă n-am nicidecum ambiția de a mă lua la întrecere cu cei care au 

lucrat tipologia-corpus a ghicitorilor românești (?!)
57

. Desigur că Dv. v-ați 

prevăzut cu unele lucrări mai bune, poate și în afară de folclor, deși după câte 

mi-am dar seama parcurgând bibliografiile, cele mai interesante sunt doar 

articole de revistă, ceea ce e rău pentru cine vrea să și le procure. Acuma e și 

un lux să citiți englezește, îmi dau seama, după ce ați ajuns să o țineți în 

degetul cel mic, lucru de care se va mira cel mai mult Pogăceaua cu Vălenii
58

, 

                                                 
54

 Este vorba de lucrarea lui Albert B. Lord, The Singer of Tales, Cambridge, 1960, 

Third Printing 1971, Harward University Press, pe care o și citează în cap. Balada din 

Folclorul românesc, vol. II, p. 166. 
55

 Este vorba de lucrarea lui Archer Taylor, The Proverb and an Index to the Proverb, 

Cambridge, 1931, reprinted in facsimile from the original edition of 1931, Hatboro – 

Copenhagen, 1962, pe care o citează în cap. Proverbul din Folclorul românesc, vol. II, 

p. 340, 344. 
56

 Pe care însă n-o avea și, în consecință, n-o citează în lucrările sale, semn că nu 

menționa decât ceea ce avea la dispoziție, fără a face paradă de erudiție. 
57

 Aluzie la colectivul clujean format din Ion Taloș, Ion Cuceu și subsemnatul, care 

lucra tipologia-corpus, din păcate nepublicată, a ghicitorilor românești. 
58

 Referire la localitatea mea de origine, situată în inima Câmpiei Transilvaniei. 
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la care se călătorește comod tot cu „mocănița” (dacă așa-zisa „Câmpie” e 

numai dealuri și văi!). 

Când o să vă întoarceți, o să aveți câteva surprize, deși nu chiar toate 

cele planificate (de pildă, Anuarul
59

: nu mai știu nimic, fiindcă hoțul de Cuceu 

n-a mai dat pe aici, deși m-a amenințat că pe la începutul lui aprilie va veni 

încoace și mă va căuta. Se vede că de când e „șef” (chiar dacă numai 

„substitut”, cum zic ardelenii) nu mai e chiar așa de simplu să… Măcar de ar 

ajunge pe banda rulantă și Ghicitorile, căci cam e vremea. 

Eu mă urnesc cu lucrarea
60

 mereu înainte, deși a cam început să mai 

scârțâie roțile, semn că trebuie să-mi iau valea pe unde e liniște și aer curat. 

Parcă aștept mai mult ca alte dăți venirea acestui „concediu”, deși 

„planificarea” mea nu e chiar atât de constrânsă din afară
61

. Totuși… 

Când ne vom întâlni la întoarcerea Dv., vom vorbi mai multe (eventual, 

și cu exemple!). 

Cu cele mai calde urări de bine, Ovidiu Bîrlea  

 
Adrese pe plic: Dr. Virgiliu Florea, The University of Rochester, Department of 

Foreign Languages, Literatures and Linguistics, Rochester, New York 14627, U.S.A. 

Exp.: Ovidiu Bîrlea, Str. Sf. Apostoli 10, sector 6, 70634 București, România. 

 

 
9. 

București, 8 iunie 1979 

 

Iubite domnule Florea, 

 

Urmează o scrisoare pe care o scriu cu plăcere, pentru că o să vă aducă 

– sper(!!) – bucurie. Astăzi mi-a comunicat Datcu, cu rugămintea să vă scriu, 

că scrisoarea Dv. a avut efect, pentru că l-a chemat directorul și i-a spus să 

treacă Enea Hodoș în planul de publicații, nu în 1980, fiindcă planul pe acesta 

s-a făcut mai de mult, ci pe anii următori, încă fără o fixare riguroasă. I-am 

spus că vă întoarceți prin 15 iulie a.c., deci o să-l găsiți, că el încă nu e în 

concediu. Deci scrieți-i de îndată la editură – mai ales că s-a cam ofuscat, 

spunându-mi că el nu are cinstea de a vă ști adresa – în puține cuvinte cele de 

cuviință, data mai exactă când vă întoarceți și altele, dar pe ton moderat 

desigur. Oamenii au susceptibilități, și pe cât se poate, e bine să fie respectate, 

mai ales că el a avut ideea cu scrisoarea „provocatoare”. Spunea și că trebuie 

                                                 
59

 Este vorba de „Anuarul de folclor”, conceput ca o reluare, după 35 de ani, a mai 

vechiului „Anuar al Arhivei de Folclor”, publicat de Ion Mușlea. Va apărea în anul 

1980. 
60

 Este vorba de lucrarea Folclorul românesc, deja menționată. 
61

 Aluzie la statutul său de „liber-profesionist”, de după demisia sa, din 1969, de la 

Institutul de Etnografie și Folclor din București. 
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să mai scrieți un capitol – adică așa cum am mai discutat, unul despre 

activitatea didactico-literară, pentru ca titlul să fie „E.[nea] H.[odoș]”, iar la 

bibliografie de scos titlurile cântecelor reproduse în volume, făcându-se 

mențiunea respectivă în corpul lucrării (revista, anul, eventual numerii), 

lăsând numai pe cele nereproduse în vreun volum. Aceasta și pentru că 

lucrurile vor apare în Bibl.[iografia] folclorului, vol. II (1892-1906, Fochi îmi 

spunea că l-a depus la șefii lui pentru a se face demersurile publicării încă de 

la începutul acestui an
62

). Părerea mea e ca la întoarcere, să dați primatul lui 

Hodoș, mai ales că ajustările nu comportă cine știe ce efort, în așa fel ca la 

întoarcerea lui Datcu din concediu, să fie predat editurii, rugându-l ca să-l 

recitească pentru a-l discuta înainte de întoarcerea dv. în U.S.A., în așa fel ca 

la plecarea dv., lucrarea să aibă mențiunea „bun de tipar”. Aceasta pentru a-i 

asigura din capul locului șansele de a fi trecută cât mai devreme în planul 

anului 1981. Veți discuta în acest sens cu Datcu la întâlnire și pe parcurs prin 

corespondență. Iar mai departe, cum se zice în folclor, „să fie într-un ceas 

bun!”. Cu ocazia revizuirii, modificați ceea ce vi se pare greșit sau neclar, nu 

vă zgârciți, pentru că așa cum o dați acum, așa rămâne pentru totdeauna, 

textul să fie cât mai curat, mai fără echivocuri tipografice, pentru că cu atâta 

vor fi mai puține erori la corectură și, în cele din urmă, în cartea tipărită – 

asta din experiența personală la cele 17 lucrări de până acuma. 

Alte noutăți: a apărut C. Brăiloiu, Opere-Oeuvres, vol. IV, 296 p., 20 lei, 

conținând articole și fișe despre metoda de culegere, fiind cel mai unitar ca 

tematică față de anterioarele. Datcu spunea că, la finele lunii, va fi gata și 

dicț.[ionarul] folcloriștilor, deci s-ar putea ca la întoarcere, să-l aveți în mână. 

Ale mele merg, dar acum a cam început să scârțâie roțile, mai ales pe 

canicula asta. Vreau să plec prin 10-12 iulie, dar totul atârnă de corectura 

romanului, mi s-a promis că va veni pe la finele lunii, fiind programat să apară 

în trim.[estrul] III. 

Clujenii n-au apărut pe aici, nici măcar substitutul Cuceu, cu toate 

asigurările că va descinde pe aici: se vede că treburi „riguroase și oficioase” 

îl rețin la reședință. 

Săptămâna viitoare călătoresc eu într-acolo pentru vreo 3 zile și am să 

le dau și lor vestea, eventual și soției, dacă o voi găsi la telefon (prin relațiile 

lui Cuceu, desigur). 

Cu cele mai calde urări de bine, Ovidiu Bîrlea  

 
Adrese de pe plic: Dr. Virgil Florea, The University of Rochester, Department of 

Foreign Languages, Literatures and Linguistics, Rochester, New York 14627, U.S.A. 

Exp.: Ovidiu Bîrlea, Str. Sf. Apostoli 10, sector 6, 70634 București, România. 

                                                 
62

 Cf. Bibliografia generală a etnografiei și folclorului românesc, vol. II (1892-1904). 

Coordonare și cuvânt înainte de Adrian Fochi. Ediție îngrijită și prefață de Iordan 

Datcu, București, Editura „Saeculum I,O.”, 2002. 
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În vizită la Mogoș 
 

Dr. Helga STEIN 
Hildesheim, Germania 

Bârlești-Mogoș, locul de naștere al lui Ovidiu Bîrlea (foto: Helga Stein) 
 

Era toamna anului 1963, când am preluat lectoratul de limba română la 

Seminarul de Romanistică al Universității din Göttingen. Printre publicațiile 

care mi-au căzut în mână era și o revistă a Societății Academice Române 

editată la München, al cărui redactor era Octavian Bârlea.  

La Institutul de Folclor din București auzisem că mentorul nostru, 

Ovidiu Bîrlea, ar avea un frate în străinătate, care ar fi „Episcop la Monaco”, 

din care cauză nu era bine văzut. Chiar și familia lui ar avea dificultăți. Mai 

mult nu știam și nici nu voiam să știu, atunci.  

Din Göttingen am scris revistei și am întrebat dacă redactorul ei este 

originar din Mogoș, satul Bârlești. M-ar interesa, deoarece cunosc la București 

un foarte bun folclorist cu același nume, care mi-a fost dascăl. Răspunsul a 

venit imediat: „Da, sunt din Mogoș și am un frate cu numele Ovidiu Bîrlea”. 

Era monseniorul Octavian Bârlea, care locuia la München, în apropierea unei 

mănăstiri, deci nu era episcop și nu trăia în Monaco. Am înțeles atunci că 

zvonurile de la București confundau numele latinesc al capitalei bavareze 

München, a cărei denumire latină era Monacum cu denumirea principatului 
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Monaco de pe riviera franceză. Nu după multă vreme, monseniorul a venit in 

vizită la Göttingen. O singură întrebare: – Mai trăiește mama? De când plecase 

la studii, la Propaganda Fide (Roma), nu avusese contacte cu ai săi.  

În 1967 am dus-o pe Jutta Ranke, fiica profesorului meu din Göttingen, 

Kurt Ranke, pentru un an la studii la București. Cu această ocazie l-am vizitat 

pe Ovidiu Bîrlea și i-am povestit despre „descoperirea” mea. După o discuție 

foarte scurtă, Ovidiu Bîrlea s-a hotărât, și-a luat pălăria și servieta, și a zis: 

„Mergem la Mogoș!” Sosisem la București cu o „broscuță” veche VW, cu care 

o dusesem pe Jutta Ranke și cu care mergeam copăcel pe drumurile României. 

Am urcat în mașină și am luat direcția Mogoș. Cine își putea închipui un lucru 

mai interesant decât o călătorie în Munții Apuseni avându-l ca ghid pe Ovidiu 

Bîrlea! Drumul era destul de bun, circulația foarte redusă, și înaintam de zor. 

După amiază ne apropiam de Munții Apuseni. În zona Abrud, trecând pe la 

localitatea Bucium, în loc de verdeața de care ne-am bucurat până acolo, totul 

era învelit de un galben otrăvitor. Valea, pădurile, casele erau galbene. O 

fabrică poluase totul cu un amestec de sulf sau ceva asemănător. Îngrijorat și 

revoltat, ghidul nostru era conștient de pericol, dar resemnat în neputința de a 

schimba ceva. Problema poluării și conștiința protecției naturii parcă nu se 

născuseră încă. 

Mergeam mai departe. De acum drumul se îngusta și se urca abrupt. Au 

apărut din nou, în dreapta și în stânga, plaiuri verzi cu grupuri de mesteceni, 

brazi și tufișuri. Mesteacănul era copacul preferat al lui Ovidiu Bîrlea. Așezări 

mici cu case de lemn se pitulau de-a lungul cărării noastre. Acoperișuri înalte 

de paie, ca niște căciuli, tipice Țării Moților, parcă își ocroteau locuitorii de 

toate relele, de ploaie și de zăpadă. Nouă ne transmiteau senzația de adăpost și 

de liniște. Totul era învăluit de căldura ultimelor raze de soare văratec. 

Ajunsesem într-o lume pașnică, senină. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ovidiu Bîrlea la Mogoș în 1967 (foto: Helga Stein) 



42                                                                                                                  Centenar Ovidiu Bîrlea 

 

Am parcurs cei 50 de km de la Abrud până la Mogoș în trei ore. Când 

apunea soarele am ajuns la Bârlești, la gospodăria familiei Bîrlea. Imediat s-a 

adunat toată familia, cu mic, cu mare, în jurul oaspeților neașteptați. Jutta și cu 

mine am fost prezentate și, după obiceiul țării, am fost poftiți la masă. Toată 

familia era adunată în jurul mesei. Doar o soră nu venise. Refuzase. Trăia mai 

retrasă. Era la fel ca cei patru frați din prima căsătorie a mamei, a cărei fire o 

moșteniseră. In schimb frații mai mici – am cunoscut numai pe unul, cel mai 

tânăr – erau mai deschiși, cum spuneam – „Pâinea lui Dumnezeu!” 

La masă, așteptare tăcută. Apoi a venit vorba despre scopul vizitei 

noastre.  

– Ea l-a văzut pe Octavian! - No, acum hai, povestește! - a zis Ovidiu.  

Dar ce puteam povesti? Îl văzusem puțin, vorbisem puțin cu el! 

Mi se părea că nu pot povesti mare lucru. Puteam spune că monseniorul 

e bine, dar e cam slab. Că e la München, lângă o mănăstire. Că face cercetări in 

istoria teologiei române. Că publică în limba română și în limba latină. 

Utilizase latina în speranța că va fi citit de un cerc mai larg de preoți. Lucru 

care, după experiența D-sale, nu s-a adeverit, din care cauză s-a hotărât să 

renunțe. Eu am fost profund impresionată de faptul că vorbeam cu cineva care 

putea scrie în latină, deoarece tocmai atunci mă luptam cu examenul de „latina 

mare” (großes Latinum), premisă pentru un doctorat în Germania. Avea și el 

greutăți, nici el nu știa să se facă plăcut la mai marii lui, cum nu știa nici fratele 

său, Ovidiu. Nu putuse să-și facă doctoratul, nicidecum habilitația, și prin 

urmare nici nu putuse obține o funcție universitară în Germania. Totuși își 

găsise nișa lui: făcea cercetări și se ocupa de Societatea Academică Română. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maria (n. Costinaș), mama lui Ovidiu Bîrlea, în 1967 (foto: H. Stein) 
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Era puțin ce puteam spune. Mama stătea și nu scotea o vorbă. Nici cei 

din jur nu prea vorbeau. A venit ora culcării. Gazda noastră, tot cu pălăria in 

cap și cu servieta sub braț, se ocupa de paturile noastre, împrăștiind praf de 

pureci. Știa de la mine din culegerile de teren de la Institutul bucureștean că eu 

sufeream din cauza purecilor. Noi, Jutta și cu mine, ne mai mișcam puțin prin 

curte și am observat cu câtă grijă am fost găzduite și cu câtă grijă au fost 

închise obloanele. A doua zi, o zi senină, ne-am pregătit de rămas bun. Am 

fotografiat toată familia în straie de sărbătoare, casa, valea. Mezinul familiei 

fugise noaptea peste deal la alt frate, să-i povestească de cele auzite. Mi-au 

povestit că mama lor, cu toate că în seara de ajun nu scosese o vorba, a plâns 

toată noaptea. Pentru Octavian am primit o cruciuliță de casă, o mică doniță cu 

brânză și, dacă îmi amintesc bine, am luat și o sticlă cu apă de la izvorul casei. 

În drum spre București, gazda noastră ne-a povestit cum a ajuns la școala. Cum 

învățătorii satului consideraseră că acest copil merită să facă școală. Cum 

familia a luat apoi bocancii, care atârnau într-un cui lângă sobă și cum au mers 

cu el și cu bocancii cei mari și grei la vale, la școală, pentru admitere. A luat 

examenul cu foarte bine, – dacă nu mă înșel chiar cu premiu. Așa a început 

drumul prin lume al unui savant eminent… 

La München am predat monseniorului darurile de acasă. Reacția, tipic 

bîrlească, a fost: – No, și ce să fac cu asta? – O, Doamne, cât de mult semăna 

cu Bîrlea! După câțiva ani, monseniorul a fost mutat la Roma, la Radio 

Vatican, un post destul de dificil fiindcă greco-catolicii nu erau recunoscuți. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Octavian Bârlea alături de un coleg de la Radio Vatican – 1972 (foto: H. Stein) 
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L-am vizitat în 1972 la Roma și am făcut cu el o excursie interesantă la 

Montecassino. Monseniorul nu mai stătea pe lângă o mănăstire, ci trebuia să se 

gospodărească singur. Doar prânzul îl putea lua la niște călugărițe din 

apropiere. Un coleg al lui, al cărui nume nu mi-l amintesc, își avea mama cu el, 

așa că nu era absolut singur. 

Din România, în anii aceia se putea călători în străinătate. Să meargă 

Octavian în România sau să vină Ovidiu în Occident? Ce se poate face? Ce s-a 

putut? 

Monseniorul și-a invitat mama la Roma, împreună cu o soră, care s-o 

însoțească, pentru că avea peste 80 de ani. Și cum au făcut frații? Ovidiu a   

pus-o la București în avion, iar la Roma a primit-o monseniorul.  

L-am întrebat: – Ei, cum a fost?  

Mi-a răspuns: – Am dus-o acasă, am așezat-o pe un scaun și o săptămână 

mi-a tot povestit, vreme în care sora s-a ocupat de gospodărie.  

Despre prima vizită a lui Octavian în România în anii următori se știe. I 

s-a promis că va avea dreptul să stea trei zile cu familia. Dar așa mulți oameni 

din împrejurime au venit să-l vadă, încât a fost lăsat numai trei ore să stea la 

Mogoș. 

Au trecut anii!!! Încet legătura s-a pierdut. Ovidiu se mutase din str. Sf. 

Apostoli 10, unde locuia într-o cameră întunecoasă, al cărei tavan s-a deplasat, 

la cutremurul din 1977, cu 10 cm. Nu mai puteam trece pe la el, ca înainte, 

când băteam în geam și ziceam:  

– Haideți la o cafea! Sau: – Am bilete la operă! 

Apoi, 13 ani de zile nu am mai fost în România. Ovidiu Bîrlea era mult 

plecat la munte, la Cluj, la Timișoara etc. Octavian Bârlea se întorsese la 

München, dar nu mai prea aveam drum pe acolo! Auzeam de la alții că era 

bolnav, dar tot lucra. Cu timpul s-a pierdut și această legătură. S-au schimbat 

vremurile și preocupările. Drumurile noastre duceau în direcții diferite. Au 

rămas sentimentele de admirație și de respect. Poate și anumite regrete de 

această îndepărtare. 

Când m-am apucat să scriu aceste rânduri, Jutta Ranke m-a avertizat:  

Să scrii cu drag!!! Așa descriu amintirea acestor evenimente delicate, 

impresionante, cu inima caldă… Întrevederea cu acești oameni neobișnuiți, 

valoroși și prietenia lor mă îmbogățesc și mă onorează. Le mulțumesc! 

 

*** 
 

Redăm în continuare corespondența pe care am avut-o cu Ovidiu Bîrlea 

în perioada 1960-1974. O parte din scrisorile primite de la Bîrlea se află la 

Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române” din Cluj-Napoca, iar altele 

la Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu. Scrisorile mele către Ovidiu 

Bîrlea au fost preluate de Andreea Buzaș din arhiva Institutului de Teologie 

Greco-Catolică de la Blaj. 
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1 

Cluj, 16 mai 1960 

Mult stimate tov.[arășe] Bîrlea, 

 

Cu toate că ne-ați interzis de a Vă scrie neoficial, disperarea noastră n-a 

putut respecta interdicția făcută, consecința fiind rândurile de față. 

În fața prea cunoscutei statui a lui Mathias Rex
63

, care ne încântă 

privirea de la orele 15 și până la apusul soarelui – neavând alt loc de cugetare 

și documentare științifică – din lipsă de acces la Biblioteca universitară și alte 

lăcașe similare, neposedând o adresă fixă în vestitul oraș Cluj
64

, stând și 

făcând haz de necaz, ne îndreptăm gândurile spre D-voastră, fapt care se 

întâmplă, de altfel, zilnic și care, de data aceasta, a luat forma unei scrisori – 

poate nedorite. 

De o săptămână suntem sosite aici și ne amintim în fiecare clipă de 

cuvintele lui Dante
65

 scrise deasupra porții Infernului. În fiecare dimineață – 

pe nemâncate – avem câte o ședință care se termină cu discuții furtunoase și 

adeseori cu lacrimi – cam pe la ora prânzului mare. În pauze mai stoarcem 

câte o informatoare rătăcită și speriată de atâția „specialiști”, operație care se 

termină, de obicei, cu un eșec demoralizator. Aparatele noastre plâng după o 

mână de tehnician priceput. Pentru transcriere există un aparat „Diktina”, 

care este singurul, unicul și mult solicitat. Pe lângă el este și un aparat 

„Smaragd” – cârâitor, pocnitor, bâzâitor, care trebuie păstrat bine, numai 

pentru audiții și imprimări, fiind cel mai bun aparat al institutului. 

Înregistrările din „Studio” sună cam la fel cu imprimarea satirică a 

muzei tehnicii din scatch-ul lui Bucșan
66

. 

Planul de muncă al secției e atât de vast și de amănunțit, încât unele 

persoane nici nu figurează (Helga) sau sunt trecute numai cu niște transcrieri 

(100 snoave, 30 basme, 50 texte de cântece), material care încă nu s-a cules și 

a cărui culegere nici nu este planificată (???...). 

Tovarășe Bîrlea, lucrurile pe care vi le-am scris pe un ton destul de 

hazliu sunt, din păcate, triste și adevărate. Situația noastră este atât de 

disperată încât ne-a rămas numai acest Galgenhumor
67

, ca singurul mijloc de 

                                                 
63

 Matei Corvin (1443-1490), născut la Cluj, rege al Ungariei, fiul lui Ioan de 

Hunedoara. 
64

 Eram proaspăt angajată la filiala Cluj a Institutului de Folclor din București, actualul 

Institut de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” – IEF. 
65

 Dante Aligheri (1265-1321), scriitor italian, autorul Divinei Comedii. Deasupra porții 

Infernului scrie: „Voi, care intrați, lăsați orice speranță!” 
66

 Andrei Bucșan (1921-1995), coregraf, etnocoreolog, cercetător la IEF, autor al unor 

studii de specialitate precum Specificul dansului popular românesc, București, Editura 

Academiei RSR, 1971. 
67

 Galgenhumor = umor negru 
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a suporta deziluziile fiecărei zile. 

Am dori nespus de mult să Vă vedem cât de curând alături de noi – care 

am rămas singure – Gabi
68

 integrându-se perfect în atmosfera de aici și, deci, 

părăsindu-ne. 

Stimate tov.[arășe] Bîrlea, primiți din partea noastră cele mai sincere 

urări de bine, sănătate și succes. 

Cu mult respect, discipolele D-voastră,  

Helga și Doina
69

 

 

 

2 

Nedatată / [Sibiu, 1961] 

Stimate tov.[arășe] Bîrlea, 

 

Iertați că vă scriu așa pe fugă. Am primit, însă, ieri, vești de la Doina. 

Ea a trecut prin aceleași pățanii prin care am trecut și eu și se află în 

momentul de față la doctor Bâlcea în tratament, adică la balamuc. 

Ieri am primit și înștiințarea Institutului că încetează detașarea mea
70

. 

Luni mă duc, pentru 10 zile, la Cluj. În 25.VI. voi veni la București, la 

festival
71

. Ministerul m-a acceptat iarăși să lucrez cu ei. Voi aduce și ultimele 

mele lucrări.  

Dacă doriți să veniți în acest an la Ocna
72

, vă rog să ne comunicați, că 

vecinii noștri sunt acuma acolo. Plătesc pentru cameră 12 lei, fără mâncare. 

Cele mai sincere salutări  

și 

La revedere,  

Helga Stein 

 

 

                                                 
68

 Gabriella Vöő (1937-2006), cercetătoare de origine maghiară a etnografiei și 

folclorului din Transilvania, angajată, începând din 1960 și până la pensionare, a 

Arhivei de Folclor din Cluj-Napoca. A obținut titlul de doctor al Universității Babeș-

Bolyai din Cluj-Napoca, în 1980, cu teza Povestiri populare hazlii, a cules îndeosebi 

epică în proză și a colaborat la Catalogul basmelor populare maghiare. 
69

 Doina Truță (n. 1934-2013), cercetător la Arhiva de Folclor din Cluj în perioada 

1959-1962, iar din 1962 la IEF București. A realizat, împreună cu Sabina Ispas, Lirica 

de dragoste. Index motivic și tipologic, București, Editura Academiei RSR, vol. I – 

1985, vol. II – 1986, vol. III – 1988, vol. IV – 1989. 
70

 Urma să lucrez pentru un an la Sibiu, cu scopul de a extrage materiale pentru 

catalogul basmelor de care se ocupa C. Bărbulescu și cercetări la Arhivele Statului 

referitoare la istoria folcloristicii săsești in Transilvania.  
71

 Festivalul balcanic, unde am lucrat ca translatoare. 
72

 Ocna Sibiului – stațiune balneoclimaterică din județul Sibiu. 
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3 

Göttingen
73

, 6 oct. 1964 

Stimate Domnule Bîrlea, 

 

Azi v-am trimis C. G. Jung
74

, Bewusstsein und Unterbewusstsein, o 

lucrare pe care am discutat-o cu prof. Ranke
75

 la seminar
76

.  

Din materialele Congresului
77

 vă trimit pe rând, prin Bombonel
78

, o 

mare parte. Am fost foarte necăjită, dar nu comentez. 

Dov Noy
79

 din Jerusalem mi-a dat o scrisoare către editura Gruyter
80

, 

prin care primim 2 exemplare „Jefeth Schwili erzählt”
81

 (142 povești 

iemenite). Unul va fi al Dvs. Deocamdată aștept încă puțin, pentru că nu prea 

am bani, plus că există posibilitatea de a primi curând locuința.  

Bărb.[ulescu]
82

 m-a cam enervat, dar ce să-i fac, așa e.  

Niky
83

 mic e un băiat bun și am developat deja filmele pe care le-am 

făcut împreună. Aștept numai să înceapă semestrul ca să fac și pozele mai 

ieftine, prin studenți.
84

 

La Belgrad am vorbit foarte interesant cu prof. Nedelcovici
85

 despre 

                                                 
73

 În octombrie 1963 am părăsit România şi m-am stabilit la Göttingen unde am început 

să lucrez, sub îndrumarea lui Kurt Ranke, la Enzyklopädie des Märchens. 
74

 Carl Gustav Jung (1875-1961), psihanalist, este vorba despre cartea Die Beziehungen 

zwischen dem Ich und dem Unbewusten [Relațiile dintre conștient și subconștient], 

1928. 
75

 Kurt Ranke (1908-1985), germanist, istoric, folclorist de al cărui nume se leagă 

inițierea (1958) și realizarea Enciclopediei basmelor (Enzyklopädie des Märchens) – 

din care au apărut 15 volume în perioada 1977-2015, cât și apariția revistei Fabula. 

Zeitschrift für Erzählforschung (editor al numerelor 1-23 [1958-1982]). 
76

 Seminar für Volkskunde, Göttingen. 
77

 Congresul International Society for Folk Narrative Research (ISFNR) desfășurat la 

Athena în 1964, unde am fost invitată de prof. G. Megas.  
78

 Bombonel – poreclă (dată de Doina Truță) cu care prietenii îl alintau pe folcloristul 

clujean Ion Taloș încă din timpul studenției. 
79

 Dov Noy (1920-2013), important folclorist israelian, cercetător al epicii populare. 
80

 De Gruyter – editură de la Berlin, printre publicațiile căreia se numără și cele 15 

volume ale Enciclopediei basmelor (1977-2015). 
81

 Jefet Schwili erzählt. Hundertneunundsechzig jemenitische Volkserzählungen 

aufgezeichnet in Israel 1957 – 1960, ed. Dov Noy, seria Fabula / Supplement-Reihbe 

B4, Berlin, 1963. 
82

 Corneliu Bărbulescu (1915-2007), folclorist, cercetător la IEF București (1958-

1988), autorul Catalogului basmelor populare, care se păstrează în arhiva IEF. 
83

 Nicolae Rădulescu (n. 1939), etnomuzicolog, cercetător la IEF București (1959-1967). 
84

 Fotografii de la o plimbare cu Bîrlea și Niky la Muzeul satului din București. 
85

 Dušan Nedelkovic, filolog și folclorist sârb. În 1962-1963 a redactat „Narodno 

stvaralaštvo – folklor” (Organ saveza folklorist Jugoslavije, Beograd). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Enzyklop%C3%A4die_des_M%C3%A4rchens
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„soacra mea”
86

 și am ajuns la o părere comună, dar ceea ce trebuie să 

dovedesc istoric nu se scrie în cărți de istorie și va fi foarte greu de fondat cu 

date istorice. Adică soacra ca protest la o orând.[uire] depășită, în dif.[eritele] 

ei forme în est și vest. Dar vederemo! Deocamdată trebuie să strâng 

materialele. Să vedem cum se țin profesorii de cuvânt. 

Aștept deja o veste de la Dv. 

Tot cu drag și cu stimă, Helga 

 

 

4 

Göttingen, 17 iunie 1965 

Stimate domnule Bîrlea, 

 

Alăturat, câteva prospecte franceze. Vi le trimit, că nu pot să mi le 

comand că n-am parale. Sper c-o să primim în curând o locuință
87

. Trebuie să 

dau examen la latină (mai nou din Livius
88

) și îmi cere foarte mult timp și 

putere, pe care nu le mai am. Lucrul acesta îl simt la orele de condus auto, 

după 30-35 de minute nu mai scot nimic din mine și mă mir că încă n-am făcut 

un accident. În august voi fi la Zadar și Zagreb
89

 la cursul de vară, după aceea 

(1 sept.) vreau să încerc să trec câteva zile pe la Dv. (dacă am până atunci 

mașina și n-am intrat în pom!). Sper c-o să primesc în curând niște rânduri de 

la Dv. 

Tot eu și tot cu aceeași stimă și drag, 

Helga 

 

 

5 

Göttingen, 10 iulie 1965 

Stimate domnule Bîrlea, 

 

De f.[oarte] f.[oarte] multă vreme n-am mai scris. Nu știu cum, dar      

n-am liniște în mine, să mă concentrez la scris. Poate că m-a apucat și pe mine 

panica timpului și alerg toată ziua numai cu ceasul în mână și parcă tot nu fac 

                                                 
86

 Cu referire la teza mea de doctorat despre tema de circulaţie europeană Soacra rea, 

coordonată de Kurt Ranke și publicată în seria FFC (Folklore Fellow Communication, 

Helsinki), Zur Herkunft und Altersbestimmung einer Novellenballade. Die 

Schwiegermutter beseitigt die ihr anvertraute Schwiegertochter (DVIdr nr. 76 und nr. 

77) (Helsinki, 1979, FFC 224). 
87

 Am locuit aproape doi ani la Friedland, lângă Göttingen. 
88

 Titus Livius (59 î. Hr. – 17 d. Hr.), istoric roman, autor al operei Ab urbe condita (De 

la fondarea Romei). 
89

 Zadar și Zagreb – orașe din Croația, în care am mers pentru cursul de vară, să învăț 

sârbocroata. 
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tot ce trebuie. Toți spun aici: muss ich etwas tun!
90

, nu cum o făceam noi: Eu 

vreau să fac ceva și dacă nu fac acum, nu-i așa mare pagubă, am să fac ceva 

mai târziu. 
Am fost la Marburg

91
, după cum știți. Au fost toți care vreodată au simțit 

puțin folclorul. Dar dintre ei au mai fost câțiva care erau f.[oarte] serioși și cu 

care ne-am înțeles bine. Cred că d-nul Irimie v-a povestit mai multe. Eu am 

fost cam bleagă, pentru că acum nu lucrez concret folclor și nu sunt chinuită 

de pe dinăuntru cu probleme folclorice și încă nici nu cunosc oamenii și 

problemele lor. 

Dna dr. Greverus
92

 mi-a oferit materialul lui M.[isch] Orend
93

, care nu 

mai este în stare să sistematizeze și dr. Schwedt
94

 nu cunoaște materia mai 

bine. O.[rend] vrea neapărat să publice basmele săsești, însă le-a mai lucrat la 

Sibiu și nu știu dacă Academia ar da voie să-l publicăm aici. Cui aș putea să 

mă adresez să aflu care este situația materialului să-l pot publica fie la 

Marburg, fie în colaborare cu Academia, ceea ce cred că ar fi foarte util, dar 

ne mai trebuie multă muncă bibliografică până ajunge într-un stadiu 

acceptabil à la Holsteinische Märchen
95

 a lui Ranke. O.[rend] însuși este 

bătrân, bleg și enervant.  

Cum stați Dv. cu colecția pe care o așteptăm cu nerăbdare? Care este 

situația indicelui?  

În legătură cu basmele săsești, m-am gândit că ar fi bine de a indica 

lângă A.[arne]
96

/Th.[ompson]
97

 și Schullerus
98

, respectiv indicele nou și Berze-

                                                 
90

 Trebuie să rezolv ceva! – frază curentă la toată lumea din Germania. Nu se cuvenea 

să spui: Da, am timp!, chiar dacă aveai. 
91

 Am participat la Congresul Societății Germane de Folclor (Deutsche Gesellschaft für 

Volkskunde). 
92

 Ina-Maria Greverus (1929-2017), profesoară de folclor și antropologie culturală la 

Marburg, apoi la Frankfurt. 
93

 Michael Orend (1896-1976), folclorist sas, cercetător la Institutul de Cercetări Socio-

Umane Sibiu până în anii '60. 
94

 Herbert Schwedt (1934-2010), folclorist, profesor la Universitatea din Mainz. 
95

 Kurt Ranke, Die schleswig-holsteinischen Volksmärchen, vol. 1-3 (1955; 1958; 

1962), Kiel. 
96

 Antti Aarne (1867-1925), folclorist finlandez, care a publicat Verzeichnis der 

Märchentypen, Helsinki, 1910. Este creatorul sistemului internațional de clasificare a 

poveștilor. 
97

 Stith Thompson (1885-1976), folclorist american, a contribuit la alcătuirea 

catalogului tematic al basmelor lumii, The types of the folktale, A Classification and 

Bibliography. Antti Aarne. Second revision translated and enlarged by S. T., (FF 

Communications Vol. LXXV, No. 184.), Helsinki, 1961 și Motive index of folk 

literature, 6 vol., Kopenhagen, 1955-1958, pentru întreaga literatură orală epică. 
98

 Adolf Schullerus, Verzeichnis der rumänischen Märchenvarianten nach dem System 

der Märchentypen Antti Aarne, Helsinki, 1928 (FFC 78). 
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Nagy
99

, din cauza interferențelor mai puternice în Transilvania. 

Între timp am împlinit 28 de ani și m-a apucat jalea după tinerețea dusă 

și timpul pe care-l pierd învățând latina. Ce voi avea ca materie secundară 

încă nu știu… Romanistica orientală – cu acc.[ent] pe rom.[ână] n-am 

acceptat pentru că ar fi prea puțin. Acum nu mă mișc până n-am luat examenul 

mare de latină (Livius). 

Mai nou, am fost de Rusalii la vara mea în Friesland
100

, la marea 

nordică, unde am fost nașă la fiica nr. 3. Este o regiune foarte interesantă, așa 

aproape de mare. Când a fost fluxul cel mare, casele din apropiere erau toate 

în pericol. Se făcuse deja loc în biserica de pe un delușor artificial, ca să se 

retragă acolo când vine apă. […] 

Am primit trei camere, baie, bucătărie și balcon. Am luat niște mobile și 

un fel de covor care se lipește peste parchet pentru tocurile-cui. Eu n-am mai 

zis nimic decât da și cum mama a fost obosită și nu s-a uitat cu ochelarii, acum 

avem podeaua neagră, mobila maro închis și divan verde-oliv închis. E 

groaznic, nici nu-ți vine să intri în cameră. Și amândouă stăm și calculăm cum 

am putea schimba ac.[eastă] mizerie și ne-a trecut toată bucuria. Nu vorbesc 

de preț, că mi se face rău. 

La 1 august, voi merge la cursul de vară la Zadar și Zagreb. O elevă de-

a mea
101

, d-șoara Birgit Taube, va veni la Sinaia
102

. E o fată f.[oarte] bună și 

mă mir de unde știe atâta. Oare nu cumva de la mine – că nu mă simt așa de 

înțeleaptă. Cred că a lucrat încă f.[oarte] mult singură. 

V-am scris această lungă epistolă să aflați ultimele știri de la mine. Dar 

acum iar mă doare capul și mă duc să mănânc ceva, poate că trece. Durerile 

acestea le am aproape încontinuu în ultima vreme. Ce să fac? Mi-ar trebui și 

mie mai multă liniște, să-mi vin puțin în fire că sunt cam tare 

durcheinander
103

. 

Multe complimente și tot cu drag, Helga 

 

 

6 

Göttingen, 10 dec. 1965 

Stimate domnule Bîrlea, 

 

Mă bucur f.[oarte] mult că mi-aţi scris şi îmi permit să vă răspund pe 

româneşte, nu în latină. Citesc de zor Caesar, „Războiul civil”, şi traduc cu 

                                                 
99

 Jànos Berze-Nagy (1879-1946), etnograf maghiar. Cu trimitere la Magyar 

népmesetipusok, 2 vol, Pecs, 1957. 
100

 Friesland – provincie germană pe malul Mării Nordice, în jurul orașului Jever. 
101

 Eram lector de limba română la Seminarul de romanistică al Universității din Göttingen. 
102

 La Sinaia se țineau cursuri de vară. 
103

 Confuză. 
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ceva mai puţin spor şi poftă.  

Pentru Soacra am primit şi material de la Putilov
104

 din Leningrad. E un 

tip f.[oarte] simpatic, f.[oarte] f.[oarte] mic şi tânăr (46 ani) – credeam, după 

ce a scris, că ar trebui să fie cel puţin de 80 de ani. În orice caz, mi-a trimis 

bibliografia şi studiul său despre Balada istorică slavă, cu dedicaţia autorului. 

De ce spuneţi că nu ştiţi să vă purtaţi cu sexul feminin. V-aţi certat iar 

cu cineva? Sau sunteţi gelos pe cineva? Sau pentru că nu mi-aţi răspuns mai de 

mult? Dar cred că asta e o caracteristică a familiei. Când nu mai sper să 

primesc o scrisoare, tocmai atunci vine una şi atunci mă bucur zile întregi şi aş 

îmbrăţişa toată lumea de bucurie, ceea ce, din păcate, nu pot. Dacă ursuz 

sunteţi câteodată şi vă supăraţi uşor – şi totuşi aveţi succese la cucoane – mă 

gândesc numai la Emilia
105

, Lenuţa Roşcovanu
106

, cursul de specializare etc. 

etc. Chiar şi Tony
107

, care vă stimează foarte mult. Şi, cât timp nu bateţi sau 

omorâţi vreuna, e totul în regulă. 

Aici a apărut o carte „Maghrebinische Geschichten” de Gregor von 

Rezzori
108

 – care se petrece undeva în Balcani, dar cine ştie, recunoaşte 

România în mare parte. Acesta spune, printre altele, despre femeile 

maghrebine: „Sie sind schweigsam und ertragen Schläge in dankbaren 

Demut”
109

. Sau mai ştiţi bancul când un român prinde nevasta în flagrant 

delict şi ea strigă: „Bate, bărbate, dar nu bate prea tare!” Dar să nu vorbim 

de asta, că nu e cazul. Şi să nu vă puneţi în cap asemenea idei – că nu ştiţi să 

vă purtaţi – pentru că, la urmă, în subconştient, se transformă asta într-o reală 

atitudine. Dimpotrivă, trebuie să spuneţi: aşa cum sunt şi fac e bine, sunt vesel, 

amabil, nu sunt rău şi nu ştiu mai cum, am succese în toate, port capul sus şi 

cui nu-i place „kann mir den Puckel herunterrutschen!”
110

 Dovadă iar cursul 

                                                 
104

 Boris Nikolaevič Putilov (1919-1997), folclorist rus, specialist în eposul eroic, 

cântece narative din slava sudică etc. 
105

 Emilia Comișel (1913-2010), etnomuzicolog, a cules peste 9000 de cântece 

folclorice de la românii din țară și de peste hotare, atât individual, cât și în echipă, 

alături de Tiberiu Alexandru, Ovidiu Bîrlea, Harry Brauner, Mihai Pop sau Ghizela 

Sulițeanu. A fost cercetătoare în cadrul Arhivei de Folklor a Societății Compozitorilor 

Români, începând din 1949, unitate inclusă în cadrul Institutului de Folclor, unde a 

lucrat până în 1964. În perioada 1967-1970 a lucrat la Institutul de Studii Sud-Est 

Europene din București. 
106

 Lenuța Roșcovanu era femeia de serviciu de la Institutul din București, care-l adora 

pe Ovidiu Bîrlea…  
107

 Tony Brill (1910-1986), folcloristă, cercetătoare la IEF București; și-a axat 

cercetările și studiile pe legendele populare românești. 
108

 Gregor von Rezzori (1914-1998), scriitor și actor bucovinean, cunoscut pentru 

Maghrebinische Geschichten, o culegere de povestiri în cheie parodică, având ca temă 

tinerețea sa în Bucureștii anilor ’30.  
109

 Sunt tăcute și rabdă bătaia cu smerenie… 
110

 Cui nu-i plac poate să alunece pe spinare la vale (adică poate să mă pupe...). 
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de specializare. Tot v-aţi bucurat că v-am vizitat când aţi fost bolnav, cu toate 

că ne-aţi promis că ne daţi afară. Nu-i aşa? Acum iar m-am obrăznicit şi mă 

bag în treburi unde nu-mi fierbe oala. […]  

Cu cărţi[le] o să văd eu ce pot să fac. Deocamdată, umblu să fac rost de 

bani pentru o maşină. Se mai găseşte Tache Papahagi
111

, „Dicţionar aromân”? 

Ranke a fost iar bolnav. Are malaria şi 14 schije în el + alte complexe. 

Dar acum e bine. 

Alăturat iar câteva prospecte.  

Acum vă rog să nu vă supăraţi de toate ce le-am scris şi pe care poate 

nu trebuia să le scriu. Dar ştiţi că sunt rea de gură, şi numai de gură, şi mi-ar 

părea rău să fiţi iar amărât. N-aveţi pentru ce! Alătur şi nişte poze de la Cluj, 

din păcate nicht einwandfrei
112

! Dar mai importantă e amintirea plăcută. 

Goe scrie scrisori mai lungi. Bombonel se rezumă la c.[ărți] p.[oștale] și 

amânări. 

Aştept veşti şi cărţi bune şi frumoase! 

Cu drag şi stimă, Helga 

 

 

7 

București, 9 ianuarie 1966 

Stimată domnișoară, 

 

Ți-am primit cele două scrisori prin care îți ceri multe scuze: se vede că 

ai ceva greu pe conștiință și pe care nu ai curajul să-l mărturisești, de insiști 

cu atâtea scuze. Eu am constatat doar din prima scrisoare că ai talente 

evidente de soacră tipică și îți fac urările de cuviință în acest sens. Altceva 

deosebit, nimic deocamdată. Învață bine latinește ca să te ții de promisiune. Eu 

aștept încă. 

Ovidiu Bîrlea 

 

 

8 

București, 8 ianuarie 1967 

Stimată domnișoară, 

 

Mai întâi ți-am primit calendarul pe 1967 cu urările anexă – pentru care 

îți mulțumesc mult, mai ales că acest calendar mă ajută să deosebesc lunia de 

marția, marția de miercuria etc. (Altfel, ce mă făceam?) 

                                                 
111

 Tache Papahagi (1892-1977) – lingvist, folclorist și etnograf român, autor a 

numeroase lucrări de specialitate, printre care se numără și Dicționarul dialectului 

aromân. General și etimologic, București, 1963; ed. a II-a, 1974. 
112

 Nu e perfect! 
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Apoi am primit și plicul mare cu cataloagele de la Maisonneuve et 

Larose
113

 - pe care le-am primit și eu de la editură - și îți mulțumesc pentru ele, 

dar situația e aceeași. Ți-am citit și epistolia lată și am căutat să mă execut, pe 

cât am putut. Astfel, am expediat lui Fr. Harkort
114

 un exemplar din antologia 

mea
115

, fără obligația de a se achita, cum se zice, nemțește. Dacă totuși nu-i 

vine greu și vrea să-mi dea o mână de ajutor, – nu contraserviciu – aș prefera 

una din cărțile pe care nu le cunosc din următoarele: A. Wesselski: Versuch 

einer Theorie des Märchens
116

 sau Märchen des Mittelalters
117

 de același, sau 

W.E. Peukert: Schlesiens deutsche Märchen
118

 sau una din lucrările noi sau 

recent editate, cum ar fi L. Röhrich: Märchen und Wirklichkeit
119

 etc. 

Ți-am expediat și d-tale antologia de colinde
120

, împreună cu câteva 

mărunțișuri de ale mele în nădejdea că îți vor folosi. Sper că îți voi trimite și 

studiul despre Creangă, mi s-a spus că e planificat să apară în tr.[imestrul] I – 

dacă vei fi cuminte și vei dovedi aceasta – dar nu prin referințele lui 

Bombonel, care e așa cum îl arată porecla (să știi că ai un talent grozav în a 

porecli oamenii! Bagă de seamă, că de aici ți se vor trage multe necazuri!) 

Cât privește dimensiunea urechilor, din păcate, nu te poți lăuda cu nici 

un fel de originalitate, ba aș zice dimpotrivă. Am tot crezut că îmi faci surpriza 

cu latina, dar se vede că au avut o mână rea când te-au lăsat repetentă ăia de 

la Göttingen. În fine, mai ai vreme până la 50 de ani!! Nu știu ce faci și cu 

seminarul de română, pentru că astă vară n-ai mai trimis pe nimeni la 

cursurile de la Sinaia, probabil ai fost prea ocupată cu șofatul. De altfel, văd 

că ai luat Europa în dinți, de la un capăt la altul. Nu ai spus nimic nici despre 

Soacra rea, în ce stadiu se află, se vede că K. Ranke e un om mult prea bun, 

sau că te-ai identificat d-ta mult prea mult cu acest personaj, probabil din vreo 

afinitate organică (??). 

Mai scrie-i lui Bombonel să se țină de treabă, să nu cadă în ispita de 

care l-am avertizat și eu ultima dată. 

Încolo, toate bune. Dacă vii la vară pe aici, vei afla mai multe detalii. 

Îți trimit și eu toate urările de bine, chiar și acolo, sub papucul mamei  

d-tale (știe ea cu cine are de-a face!), spor la muncă, curaj la latină și 

                                                 
113

 Editură din Paris, fondată în 1961, care a publicat lucrări arabe și islamice de 

folclor. 
114

 Fritz Harkort (1927-1972), folclorist german, asistentul lui K. Ranke, primul 

colaborator la Enzyklopädie des Märchens. 
115

 Antologie de proză populară epică, vol. I-III, București, Editura pentru Literatură, 

1966. 
116

 Albert Wesselski, Versuch einer Theorie des Märchens, 1931. 
117

 Albert Wesselski, Märchen des Mittelalters, 1925. 
118

 Will-Erich Peukert, Schlesiens deutsche Märchen, 1932. 
119

 Lutz Röhrich, Märchen und Wirklichkeit. Eine volkskundliche Untersuchung, 1957. 
120

 Monica Brătulescu, La luncile soarelui – antologie de colinde laice, București, 

Editura pentru Literatură, 1964. 
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perseverență la Soacra rea! Și multe sărutări de mâini mamei d-tale. 

Al d-tale cu aceleași sentimente de prețuire, O. Bîrlea 

 

P.S. Nu știu ce fel de fotografii îmi ceri: eu nu m-am fotografiat de nu 

mai țin minte, decât așa fără să-mi dau seama, cu alții. Și pe urmă poți foarte 

bine să suporți și paguba asta. 

OB 

 

 

9 

Göttingen, 11 februarie 1967 

Stimate dle Bîrlea, 

 

Mulţumesc foarte mult pentru colinde şi extrase. Au sosit f.[oarte] 

repede. De când avem relaţii, poşta merge iute ca vântul, iute ca gândul. Dr. 

Harkort a fost foarte încântat de antologia dv. şi v-a expediat imediat o carte. 

El are acuma un companion, un dr. Lixfeld
121

 – elev al lui Röhrich
122

, un tip 

despre care încă nu m-am lămurit total. 

Bombonel se cam luptă încă cu limba, dar merge deja mai bine. A fost 

acuma într-o excursie ştiinţifică cu Brednich
123

 şi dr. Siuts
124

 de la Münster 

pentru cercetarea carnavalului. Încă nu ştiu cum s-a simţit. 

Eu nu m-am dus nicăieri – ca să nu vă dezamăgesc cu latina. Strângeţi-

mi pumnii pentru 22 IV.  

Cu Sinaia nu ştiu cum va fi. Cei de aici aşteaptă invitaţiile. Prof. 

Cazacu
125

, sau cine le face acuma, ar trebui să ni le trimită. Anul acesta aş 

avea 2, 3 studenţi şi un prof. Prof. Ineichen
126

 are chiar o invitaţie a lui 

Rosetti
127

, dar nu ştiu dacă Rosetti nu l-a uitat. 

Soacra zace deocamdată. Aş vrea să dau acuma latina, apoi să fac 

                                                 
121

 Hannjost Lixfeld (1937-1998), folclorist, colaborator la Enzyklopädie des Märchens 

și la catedra lui Lutz Röhrich – Universität Freiburg; cercetător la Institutul de Folclor 

din Freiburg. 
122

 Lutz Röhrich (1922-2006), folclorist la Freiburg. 
123

 Rolf Wilhelm Brednich (n. 1935), folclorist german, conservator principal la 

Deutsches Volksliedarchiv (DVA) din Freiburg, colaborator si apoi editor al 

Enzyklopädie des Märchens; profesor la Göttingen… 
124

 Hinrich Siuts (n. 1932), folclorist la Deutsches Volksliedarchiv și apoi la Münster 

(Westfalia). 
125

 Boris Cazacu (1919-1987), lingvist și filolog român, profesor la Facultatea de Litere 

din București, membru corespondent al Academiei Române. 
126

 Gustav Ineichen (1929-2005), lingvist elvețian, profesor la Seminarul de 

romanistică din Göttingen. 
127

 Alexandru Rosetti (1895-1990), lingvist și filolog român, profesor la Facultatea de 

Litere din București, membru al Academiei Române din 1948. 
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examenul de sârba şi sârba veche
128

. Apoi bulgara şi italiana, iar apoi soacra. 

Bombonel s-a îngrozit ce e cu examenele mele. El scrie des, când nu ştie ceva 

mă întreabă şi aşteaptă scrisorile mele ca pe… nu ştiu ce. Alţi amici sunt 

sănătoşi. Ranke e într-adevăr om bun, chiar prea bun. Mama şi-a revenit. 

Poate vin la vară – dar nu ştiu încă exact – depinde de remuneraţii. 

Alte noutăţi mai sunt la institut? Complimente lui Tony şi Emiliei şi altor 

simpatii comune. 

Aţi primit deja casă? 

Pozele mele din călătoria de astă vară au ieşit f.[oarte] bune. 

Deocamdată: S.V.B.E.E.Q.V
129

 (vezi lat. sub valere). 

Cu multă stimă şi cu drag, Helga 

 

 

10 

București, 12 martie 1967 

Stimată și distinsă domnișoară, 

 

Cu toate că zici că poșta merge iute de acolo până aici, uite, eu acum am 

întârziat cu răspunsul ca să te superi, apoi să te înfurii și să mă dai dracului 

(dacă nu obișnuiești alte forme mai înalte de înjurătură!!). Am fost sadic, cum 

vezi, deși ar trebui să-ți mulțumesc pentru că îți mai aduci aminte – fie și cu 

largi intermitențe – de fostul d-tale profesor de folclor (care te-a cam 

persecutat, lucru pe care îl ții mai bine minte decât altele!). Îmi pare bine că îl 

găsești pe Ranke „bun, prea bun”, desigur că prin comparație cu… nu mai e 

nevoie să precizez. 

Îmi pare iarăși bine că ai primit cartea și broșurelele pentru că 

nădăjduiesc că n-ai să le mai pierzi (sau alte metode de a nu le mai avea). 

Văd că te lauzi cu latina, deși aș fi foarte curios să te pun la un text să te 

văd acolo… Mai te lauzi și cu sârba (chiar a veche, nu ți-e destul a nouă!!), 

apoi cu bulgara și cu italiana: ce să zic, ai să ajungi o savantă… foarte hoch, 

cum numai o nemțoaică se poate închipui. Atunci ai să ne dai gata pe toți, nu 

știu ce s-o face bietul Ranke… 

Am fost și pe la Cluj între 1-8 martie (am lucrat la Arhiva de folclor a lui 

Mușlea
130

) și clujenii nu prea te-au pomenit, norocul cu mine că mai aduceam 

vorba, de unde se vede că… 

Dna Mușlea e bolnavă (de ce știi) și slabă ca o stafie, numai voința 

extraordinară și curajul o mai țin, nu știu cât o mai duce (și vorbește despre 

                                                 
128

 Adică slava veche. 
129

 Si vales, bene est, ego quidem valeo = Dacă tu ești bine, e bine, atunci și eu sunt 

bine. 
130

 Ion Mușlea (1899-1966), folclorist român, a înființat, în 1930, Arhiva de Folclor a 

Academiei Române de la Cluj.  
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asta cu un calm!). 

„Bombonel” mi-a scris și el – adică îmi scrie regulat, nu ca alții – se 

laudă bine, mai puțin dorul de Cluj, nu știu cât o fi de adevărat, fiindcă tare 

mă tem că o să-l strice nemțoaicele (mai ales când o să afle că-l cheamă 

Bombonel, după cum l-a poreclit limba din cale afară de ascuțită tot a unei 

nemțoaice!!). 

Pe la noi, bine, vine primăvara cu pași repezi! Eu lucrez de zor cât mă 

ține capul, bineînțeles nu mă pot compara cu d-ta care, pe deasupra, te mai 

pasionează și de soacra-ți rea! M-am convins că H. Markel
131

 e totuși o fată 

bună, cum ai lăudat-o, se vede că ai avut mână bună, poți să fii mulțumită, 

chiar dacă nu te mai pomenește (vorbesc față de mine) cum ți-ai închipui… 

Altele, altădată! Multe sărutări de mâini mamei d-tale! 

Spor la lucru (a nu se lenevi!) și să-mi spui cum a fost cu latina. 

Al d-tale același, O. Bîrlea 

 

 

11 

Göttingen, 20 august 1967 

Stimate dle Bîrlea, 

 

Soarta şi zeul finanţelor mi-a stricat surpriza de a vă face o vizită la 

Mogoş
132

! Nu-i nimica, tot nu scăpaţi. Pregătiţi, vă rog, din timp, o faţă de 

masă curată şi o ţuică bună, că nu vin numai eu. O aduc şi pe fata lui Ranke, 

ca să înveţe româneşte şi a lucra. Aşa că pregătiţi-vă sufleteşte! 

Tot aceeaşi, Helga 
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București, 25 oct. 1967 

Stimată domnișoară, 

 

Ți-am primit ilustrata din Würzburg și m-am bucurat realmente de un 

astfel de cros la atâta viteză! Ai tot continentul în buzunar, ce mai! Mulțumesc 

și pentru minele trimise prin Eretescu
133

, care mi-a relatat și el anumite 

lucruri, de unde se vede că uneori (!) ești fată bună. 

Multe sărutări de mâini mamei d-tale și multe succese la soacra rea! 

O. Bîrlea 

                                                 
131

 Hanni Markel (n. 1939), cercetătoare la Institutul „Arhiva de folclor” Cluj (1964-

1992), stabilită la Nürnberg (din 1992). 
132

 Mogoș – comună din Munții Apuseni, în care s-a născut Ovidiu Bîrlea. 
133

 Constantin Eretescu (n. 1937), folclorist și scriitor român. În 1980 a emigrat în 

Statele Unite ale Americii. 
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Göttingen, 15 noiem. 1967 

Stimate dle Bîrlea, 

 

Deoarece stau în pat şi sunt oficialmente şi realmente bolnavă (gripa 

obligatorie), vă scriu aceste rânduri. Norocul dvs., că altfel n-aş avea timp.  

Semestrul a început foarte turbulent (călătoria a fost foarte frumoasă şi 

m-a impresionat mult, dar m-a şi obosit extrem). Abia acum încep să mă refac. 

După ce am molipsit întreagă familia Ranke cu gripa şi nu se ţin cursurile, pot 

să mai spun că la cursul de doctoranzi am început o discuţie despre o noţiune 

modernă de „Volkskunde”. Cei care au deschis gura mai mare, au trebuit să 

facă un punct de plecare pentru discuţie. Vă alătur câte o fotocopie pentru uz 

absolut personal. Ce părere aveţi? Eretescu să vă povestească ce şi cum a fost 

cu studenţii din Tübingen şi cu circulara şi baloanele lor, dacă a înţeles despre 

ce era vorba. Alte noutăţi n-am. De la o cunoştinţă am aflat că aţi descoperit în 

legătură cu mine o nouă categorie de bârfă – bârfa binevoitoare. Merçi! În 

orice caz, bucuria a fost mare. În afară de rândurile dv., mulţumiri şi pentru 

cărţi. Bombonel mă presează să fac recenzie la Creangă
134

. Să … sau să nu…? 

Aţi primit cartea lui Kosko
135

 de la Ranke? Ce face aia mică?
136

 E fată 

bună? Dacă nu, trageţi-o de urechi (dar nu prea tare!). Vă rog să nu uitaţi de 

colecţiile de basme pe care să le traduc!!! Academia R.S.R. dă 4 mii microfilme 

gratis pentru străinătate! Pun şi o poză de la ultima excursie la munte. În afară 

de mine, sunt toţi sănătoşi, dar fără bani.                             Ca de obicei, Helga 
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București, 10 dec. 1967 

Stimată domnișoară, 

 

Am rămas în urmă cu răspunsul, fiindcă nu m-ai obișnuit cu o astfel de 

avalanșă de scrisori. Pe rând deci. Ți-am trimis volumele Petrea Făt-

Frumos
137

 (2 ex.), cam la o săptămână Studiile de folclor și literatură
138

        

(2 ex.), iar prin a mică De la noi a lui Leca Morariu
139

, cu 9 povești. Ai face 

                                                 
134

 Este vorba de volumul Poveștile lui Creangă, teza de doctorat a lui Ovidiu Bîrlea, 

publicată în 1967. 
135

 Maria Kosko, Le fils assassiné (AT 939 A). Étude d’un théme legendaire, Helsinki, 

1966 (FFC 198). 
136

 Jutta, fiica lui K. Ranke, cu care eram bună prietenă. 
137

 Petrea Făt-Frumos, Povești populare românești, ediție îngrijită de Ovidiu Bîrlea, 

București, Editura pentru Literatură, 1967. 
138

 Studii de folclor și literatură, București, Editura pentru Literatură, 1967. 
139

 Alexandru Leca Morariu (1888-1963), folclorist din Bucovina; a realizat în 1915 
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bine să-mi trimiți o listă din ce ai tradus până acum, ca să știu ce am de făcut. 

Din păcate, nu am putut găsi Cours de langue roumaine la librăriile 

mari, nici pe la cele mici la care am fost până acuma. Se pare că speranțele 

sunt slabe, dar problema figurează pe agendă la nr. 1, fii liniștită. 

Am primit cele 2 Larousse-uri care m-au făcut să jubilez (dacă ai fi fost 

aici, ai fi putut prinde iepuri cu mine!) și îți mulțumesc din toată inima pentru 

osteneală și celelalte. De asemenea, toate mulțumirile pentru fotografia de la 

noi: e excelentă! (mai nu-mi vine să cred că e făcută de d-ta!). Și de acasă am 

vești bune, atât că a venit prea iute frigul, dar fără zăpadă, deși e munte. 

Mai multe o să-ți povestească Jutta care a plecat ieri dimineață cu 

avionul. Vezi că are ceva proiecte de măritiș (schon!!) cu un oarecare, 

hăndrălău se vede, fiindcă nu mi l-a arătat, descoase-o, dar cu multă discreție! 

Te mai lauzi că ai contaminat cu gripă toată familia Ranke și, după cum 

era informată la telefon a mică, nici acum nu e restabilită. Dar ce fel de relații 

sunt între d-ta și profesor? Bagă de seamă… 

Am citit și discuțiile despre Volkskunde și sunt mult prea filozofice 

pentru mine, mai degrabă par a ține de epistemologie decât de folcloristică… 

Ceva mai nuanțat am citit prin R. Weiss
140

, dar acelea erau mai pe înțeles… 

Dar probabil că așa e maniera lui Ranke. N-am primit de la Ranke nici un 

Kosko, numai Fabula
141

 cu comunicările de la Praga, pentru care i-am 

mulțumit. Se poate să n-o fi expediat încă, sau cine știe. 

Nu mi-ai scris nimic despre lucrarea Soacra rea. De altfel, drept să-ți 

spun, de când ai plecat de aici am observat progrese doar la automobilistică și 

la obrăznicii, ba – ca să fiu obiectiv – se pare că și la latină, încolo… te 

mulțumești cu a da molimă profesorului… 

Mă ameninți și cu o recenzie despre Poveștile lui Creangă. Desigur că 

ești liberă să o faci, dar fără să te piseze Bombonel, dacă crezi că n-o să-ți rupi 

dinții în ea, fiindcă e destul de tare la ronțăit. Dar bagă de seamă, dacă ai să 

spui vreo prostie, am să-ți lungesc urechile la proxima întâlnire – eventual am 

să dau delegație cuiva… Să nu faci să nu mi-o trimiți și mie, dar tipărită, nu în 

proiect, fiindcă altfel va fi și mai rău. Și atât deocamdată. Scrie-mi dacă ai 

primit cele de mai sus, săptămâna ce vine îți trimit Noi contribuții la biografia 

lui I. Budai Deleanu
142

, de L. Protopopescu, în 2 ex. și pe urmă mai vedem. 

Multe sărutări de mâini mamei d-tale. Numai bine, sănătate și succes la toate! 
 

Ovidiu Bîrlea 

                                                                                                                       
culegerea de povești populare De la noi (reeditată de mai multe ori). 
140

 Richard Weiss (1907-1962), folclorist elevețian, a scris Volkskunde der Schweiz, 

Zürich, 1946. 
141

 Fabula. Zeitschrift für Erzählforschung – publicație periodică înființată de Kurt 

Ranke în 1958 la Berlin. 
142

 Lucia Protopopescu, Noi contribuții la biografia lui Ion Budai-Deleanu: documente 

inedite, București, Editura Academiei RSR, 1967. 
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Göttingen, 10 dec. 1967 

Stimate dle Bîrlea, 

 

Ieri a sosit aia mică şi mi-a povestit multe din Bucureşti. Mulţumesc 

pentru „Petrea Făt-Frumos” şi pentru Leca Morariu. Imediat după anul nou 

încep traducerile
143

. 

Cum staţi cu sănătatea? Aici bântuie gripa. Eu am zăcut 1 ½ săptămână, 

iar acuma o trage mama la nesfârşit. Dar aşa e aici situaţia generală. Pe 

deasupra, a nins şi a început un frig crâncen. Rinichii ce mai zic? 

La institut este discuţia despre „Volkskunde” în toi. Din ceea ce au scris 

cei doi studenţi cam nimica a mai rămas.  

Felicitări pentru antologie. 

Cu multă stimă şi ca de obicei, Helga 

 

P.S.: În ce raion sunt Sf. Apostoli
144

? 
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București, 17 dec. 1967 

Stimată domnișoară, 

 

Mulțumesc pentru ambele scrisori (de unde atâta febră epistolară?).   

Ți-am trimis și Noi contribuții la bibliogr.[afia] lui I.B. Deleanu (2 ex.) și o 

scrisoare mai mare explicativă. Pentru Cours de l.[angue] roumaine, mi-a 

spus Cazacu să facă decanatul sau catedra o cerere către Biblioteca Centrală 

a fac.[ultății] de limba și lit.[eratura] română (dir.[ector] Tomescu) care mai 

are disponibile exemplare pentru distribuire. Eu plec mâine acasă la munte 

pentru 6 zile. Scrie-mi de ce mai ai nevoie.  

Cu toate urările de bine pe anul care vine, Ovidiu Bîrlea 

 

P.S.: Strada Sfinții Apostoli 10 – Raionul V.I. Lenin București 

 

 

 

 

                                                 
143

 Traducerea colecțiilor românești pentru Enzyklopädie des Märchens, în mare parte 

indicate și de O.B. 
144

 Strada pe care locuia Ovidiu Bîrlea. 
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București, 10 ianuarie 1968 

Stimată domnișoară, 

 

Când m-am întors de acasă, în 4.I. a.c., am găsit Märchen und 

Wirklichkeit, pentru care îți mulțumesc mult. Se vede că trebuie să-mi mai 

corectez unele păreri… Nu știu dacă ai cerut la Bibl.[ioteca] centrală de la 

Română exemplarele necesare de Cours de l.[angue] roumaine, cum ți-am 

scris în ilustrata precedentă. Încolo, toate bune, maică-mea a venit la Cluj 

până la vară. O aștept pe a mică să-mi spună mai multe.  

Încă o dată La mulți ani, d-tale și mamei d-tale. 

Ovidiu Bîrlea 
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București, 14 martie 1968 

Stimată domnișoară, 

 

Te anunț că ieri, 13 martie, am primit Thompson
145

: The Folktale, 

pentru care îți mulțumesc etc. Mi-a spus a mică că i-ai scris din Viena, poate ai 

aflat că la ei acasă o fi acum fierbere mare în urma unei scrisori trimise de 

aici, dacă nu, poate îți spune profesorul ce și cum. Cu bine și sănătate! 

Ovidiu Bîrlea 
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București, 8 aprilie 1968 

Stimată domnișoară, 

 

Profit de înapoierea d-rei Jutta ca să-ți trimit acest volumaș cu poveștile 

lui George Cătană
146

, în speranța că nu-l ai. Altă ediție mai bună nu există, 

cele originale, vechi, de abia găsindu-se la biblioteci, sper că îți va servi și 

aceasta pentru traduceri.  

Am vrut să-ți trimit un Ispirescu, dar nu am o ediție prea bună, iar anul 

acesta va apare – pentru prima dată! – o ediție completă și am să ți-o trimit pe 

dată.  

O să mai apară și altele cu povești mai multe și am să ți le trimit, sper! 

                                                 
145

 The types of the folktale, A Classification and Bibliography. Antti Aarne. Second 

revision translated and enlarged by Stith Thompson, (FF Communications Vol. LXXV, 

No. 184.), Helsinki, 1961. 
146

 George Cătană (1865-1944), culegător de folclor din Banat. Este vorba despre 

volumul Povești, balade, povestiri, Timișoara, 1969. 
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Am primit până acum, după Larousse-uri, Märchen und Wirklichkeit, 

Märchen al lui Lüthi
147

, apoi Folktale (Thompson) pentru care îți mulțumesc. 

Se vede totuși că ești o fată bună, iar cine zice altfel dovedește că e ros de 

invidie (!). Mai dă câte un semn! 

Multe sărutări de mâini mamei d-tale. 

Cu bine și sănătate,  

Ovidiu Bîrlea 
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București, 3 mai 1968 

Stimată domnișoară, 

 

Am primit cam de o săptămână cartea lui Gracian
148

, tradusă de A. 

Schopenhauer, și îți mulțumesc pentru atenție, cât și pentru faptul că dorești să 

mai învăț câte ceva, deși în cazul de față…  

În fine, mai vorbim altă dată.  

A mică mi-a povestit că ți-a refuzat un comision pentru mine din lipsă de 

volum (?!). 

Numai bine, Ovidiu Bîrlea 
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București, 24 mai 1968 

Stimată domnișoară, 

 

Am primit cele trei cărți și îmi exprim toate mulțumirile de rigoare. 

Mulțumesc și pentru sfaturile în legătură cu tipologia poveștilor (văd că mă 

execuți, nu mă cruți!), de asemenea pentru timbre (nu te știam și sadică!).  

De lucrarea despre Grimm nu mă pot apuca, fiind nevoie de aprobări 

superioare.  

A mică învață de se prăpădește, zi și noapte (afirm numai cele spuse de 

ea, căci personal…) Am dus-o la teatru la „Heidelb.[ergul] de altădată”
149

 și 

i-a plăcut(!) 

Dacă ai putea să-mi trimiți broșura lui Alan Dundes
150

: Morphology of 

                                                 
147

 Max Lüthi (1909-1991), folclorist elvețian. Este vorba despre volumul Märchen, 

Stuttgart, 1962. 
148

 Baltasar Gracián y Morales (1601-1658), călugăr iezuit, prozator și filozof spaniol, 

operele sale au fost traduse de Schopenhauer și Nietzsche. 
149

 Piesă de Wilhelm Meyer-Förster, regizată în 1900 după romanul Karl Heinrich, 

traducere de Ovid Densusianu. 
150

 Alan Dundes (1934-2005), folclorist american, a pledat pentru cercetarea folclorului 
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the northern american indian folktales, Helsinki, 1964 (FFC 195) ți-aș fi 

recunoscător. 

Încolo, toate bune și căldură mare! 

Ovidiu Bîrlea 

 

 

22 

București, nedatată, [iunie 1968] 

Stimată domnișoară, 

 

Am primit extrasele prin M. Pop
151

 și îți mulțumesc pentru atenție. I-am 

expediat lui Bombonel plicul cu recenziile lui, făcându-l atent că aceasta e o 

dovadă netăgăduibilă de dragoste adâncă ce-i porți, deși camuflată cu 

abilitate (!) Dacă zici că Alan Dundes nu face, te-aș ruga să procuri Arnold 

van Gennep
152

: Rites of Passage, London, 1960 (am s-o comand pe 

engl.[ezește], mai multe nu știu), dacă franțujii nu o mai retipăresc. Am citit 

recenzia despre Poveștile lui Creangă și pot să spun că n-am simțit niciodată 

plăcere mai mare, mai ales că m-a uluit profunda-ți erudiție în 

aarnethompsonismul care a devenit în mâna d-tale mai elastic decât cauciucul 

(cu fel de fel de f.[raze] sau cuv.[inte] nu știu eu cum). A mică e de o 

săptămână la Snagov, se distrează bine, chiar dacă nu ești aici să-i dai lecții 

(!). 

Până la întâlnire, numai bine și sănătate! 

Sărutări de mâini mamei d-tale! 

O. Bîrlea 

 

 

23 

București, 21 iulie 1968 

Stimată domnișoară, 

 

Mă grăbesc să-ți răspund la ilustrata primită ieri. Mă bucur că îți mai 

aduci aminte și de noi ăștialalți. Cât privește A.[rnold] van Gennep, desigur că 

ai citit foarte distrată, fiindcă nu-mi închipui că nu știi atâta engleză să vezi 

din titlu că e vorba de traducerea engleză, sau măcar din localitate (London, 

1960!). Fiindcă m-ai întrebat și de dorințe – minime – dacă ai găsi André 

                                                                                                                       
ca disciplină academică. A scris 12 cărți printre care și The Morphology of North 

American Indian Folktales, Indiana University, 1962. 
151

 Mihai Pop (1907-2000) – folclorist, în acea perioadă director al IEF București. 
152

 Arnold van Gennep (1873-1957), etnograf și folclorist cu origini neerlandeze și 

germano-franceze, este recunoscut ca fondator al studiilor de folclor în Franța. Cea mai 

cunoscută lucrare a sa este Les rites de passage, apărută în 1909. 
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Jolles
153

: Einfache Formen (ed. II, mi se pare 1958) sau eventual ceva despre 

teoria literaturii (genuri, poetică: e o lucrare pe care o citează des Pollok
154

 în 

cartea lui despre poetica sudslavilor, nu-i țin minte numele și titlul, dar 

germană, recentă), ți-aș fi recunoscător. Eu plec din București peste o 

săptămână, așa că nu ne putem întâlni decât la Mogoș, sau la București, dar 

după 27 aug.[ust], dacă mai stai. Transmite multe mulțumiri pentru 

Volksüberlieferung
155

 și totodată felicitări (cu câteva excepții, e admirabilă). 

Am dedus că a fost plănuit volum omagial pentru Ranke, dar se vede că a 

renunțat (dacă e așa, și aceasta denotă că e om mare). Cât privește M.[ihai] 

P.[op], ai dreptate, în plus a dat și în mintea copiilor, după cum se poate vedea 

și din ce scrie. 

Atunci, te aștept! 

O. Bîrlea 

 

 

24 

București, 17 aprilie 1969 

Stimată domnișoară, 

 

Sunt sigur că te-ai supărat pe mine că ți-am rămas dator cu un răspuns 

la scrisoarea din urmă – am și uitat de când anume. Încerc acuma să repar ce 

se mai poate, deși nu dispun de armele lui Bombonel (cum l-ați părăsit cele 

două clujence de pe vremuri!). 

Să-ți spun drept, nu m-am grăbit cu scrisoarea fiindcă am bănuit, și 

știrile împărtășite de dl Dosios
156

 au confirmat, că călătorești mereu la Viena 

și atunci te afli într-o stare de perpetuă exaltare, care îți distrage atenția de la 

noi ăștialalți. Baremi iese ceva? 

Zilele trecute am fost pe la Cluj, unde Bombonel se agită ca totdeauna, 

pe jos, dar mai mult în mașină. În fine, a terminat ediția Mușlea
157

 – a ieșit de 

                                                 
153

 Johannes Andreas Jolles (1874-1946), critic literar și istoric de artă german, 

cunoscut pentru cartea Einfache Formen, Legende, Sage, Mythe, Rätsel, Spruch, Kasus, 

Memorabile, Märchen, Leipzig, 1930. 
154

 Karl-Heinz Pollok (1929-2003), filolog slavist, elev a lui Maximilian Braun la 

Göttingen, apoi profesor la Regensburg, Passau. Printre altele a scris lucrări despre 

Poezia populară balcano-slavică și istoria culturală, precum și despre Poezia populară 

rusească. 
155

 Volum omagial dedicat profesorului Kurt Ranke, editori: Harkort, F., Peeters, K.C., 

Wildhaber, R.: Volksüberlieferungen, Göttingen, 1968. 
156

 Dosios, familia fostei secretare a lui M. Pop, cu care eu și Ovidiu Bîrlea eram în 

relații foarte bune. 
157

 Ion Mușlea, Cercetări etnografice și de folclor. Ediție îngrijită, cu studiu 

introductiv, bibliografie, registrul corespondenței de specialitate, indice de Ion Taloș,  

I-II, București, Editura Minerva, 1971-1972. 
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aproape 1100 p. și la anul va apare. Anul acesta vor ieși numai icoanele pe 

sticlă
158

 a lui Mușlea. Scrie-mi dacă te interesează ca să-ți trimit un exemplar. 

Și eu am terminat lucrarea lui Mușlea despre răspunsurile la chestionarele lui 

B.P. Hasdeu
159

, care s-a ridicat aproape la 900 p. și la anul va fi tipărită dacă 

nu vor suferi deranjamente planificările editoriale. 

Jutta – drăguță – mi-a scris o epistolie și i-am răspuns, fără să izbutesc 

să mă ridic la același ton.  

Mama d-tale ce mai face? Nu te-a bătut cumva? Transmite-i, te rog, 

multe sărutări de mâini. 

Când voi mai avea noutăți importante, îți voi da de veste într-un fel 

adecvat. Până atunci, numai bine și pace! 

Îți sărută mâinile 

Ovidiu Bîrlea 

 

 

25 

Göttingen, 9 iunie 1969 

Stimate dle Bîrlea, 

 

Parcurgând lista comunicărilor
160

, n-am găsit numele dv. Oare ce o să 

însemneze aceasta? Prof. Ranke mi-a spus că v-a rugat să faceţi o comunicare 

despre legităţile povestitului, despre biologia basmului, ceea ce ar fi ceva cu 

totul nou şi deosebit şi ce ar putea face numai un vechi cercetător de teren. 

Tema aceasta ar fi cu atât mai mult de bine salutată, pentru că toată lumea 

urlă aici că nu mai vrea numai material mort, ci viu în toate manifestările sale. 

M-aş bucura foarte mult dacă ne-aţi face această surpriză. 

De altfel, rândurile dv. pline de amărăciune, care au sosit aici, m-au 

întristat. Nu cred că acest pesimism poate fi motivat. Lucrările dv. sunt peste 

tot bine, chiar foarte bine apreciate. Ceea ce ar mai trebui: ar fi să publicaţi în 

limbi străine şi din cauza aceasta aş cultiva mai mult relaţiile cu Ranke. Eu vă 

tot laud aici şi vă rog să nu mă lăsaţi „im Stich”
161

. Ranke spune deja că am o 

Bîrlomanie. Acum trebuie să faceţi şi dv. ceva. Vă implor să folosiţi această 

şansă!!! 

Milko Matičetov
162

, Ljubljana, m-a rugat insistent să-i trimiteţi 

                                                 
158

 Ion Mușlea, Icoanele pe sticlă și xilogravurile țăranilor români din Transilvania, 

București, Editura „Grai și Suflet – Cultura Națională”, 1995. 
159

 Ion Mușlea, Ovidiu Bîrlea, Tipologia folclorului din răspunsurile la chestionarele 

lui B. P. Hasdeu. Prefața și studiile introductive de Ovidiu Bîrlea și Ion Mușlea, 

București, Editura Minerva, 1970. 
160

 ISFNR desfășurat la București în 1969. 
161

 Im Stich lassen = a abandona. 
162

 Milko Matičetov (1919-2014), etnolog sloven din Ljubljana, coautor al cărții 

Curiosità linguistica nella cultura popolare, Lecce, 1984. 



Centenar Ovidiu Bîrlea                                                                                                                  65 

 

Antologia dv. I-aţi trimis deja una? Dacă nu, mai am eu un exemplar dublu la 

mine şi aş putea să i-o trimit. Chestiunea ar fi însă bine de rezolvat înainte de 

congres, ca să puteţi discuta mai pe concret. Tot de la tatăl Juttei am aflat că 

vine Stith Thompson şi se bucură de întrunire. Archer Taylor
163

 nu poate veni, 

o duce cu sănătatea şi materialiceşte foarte prost şi e deprimat, iar lui Vl. 

Propp
164

 nu-i dă voie medicul să călătorească la 84 de ani. 

Ceilalţi de aici scriu de zor cereri pentru ajutoare financiare, pentru că 

preţurile sunt bine piperate. Alte noutăţi n-am. Picky Ancuţa
165

 o duce relativ 

bine, cu toate că se descurcă cam greu cu un bărbat ultra nervos şi un copil 

bolnav, neştiind limba. Jutta joacă iar la toate horile şi a fost acum la Praga. 

Mama pleacă în Austria la odihnă şi eu îmi bat capul cum să fac rost de bani 

pentru călătorie. Când apar nuvelele
166

? Aţi mai fost pe la Dosios? 

Sper că-mi mai scrieţi! Mulţumesc pentru cartea poştală! 

Tot aceeaşi, Helga 

 

 

26 

Göttingen, 15 noiem. 1969 

Stimate domnule Bîrlea, 

 

Mă bucur f.[oarte] mult de scrisoarea dv. și vă mulțumesc pentru o serie 

de lucruri: 1. scrisoarea; 2. copierea textelor; 3. Metoda de cercetare
167

, care 

a sosit astăzi dimineață. Antologia basmului cult
168

 va veni probabil luni. 

Eu lucrez acuma la analiza var.[iantelor] pe țări. Am început cu cele 

românești pentru că le cunosc mai bine. Făcând harta, n-am putut găsi nicăieri 

Cerbăl, Muncelul Mare, Florese, Ghelari (Delari), căutam în jurul 

Hunedoarei, spre vest, dar harta mea e prea generală și n-am nici un punct de 

reper. Ibănești de Pădure
169

 e în Maramureș? Ce părere aveți de cele două 

var.[iante] G. D. Teodorescu
170

. Sunt f.[oarte] aparte. Oare numai că sunt  

                                                 
163

 Archer Taylor (1890-1973), folclorist american, specialist în proverbe și ghicitori. 
164

 Vl. Propp (1895-1970), folclorist rus, cunoscut mai ales pentru Morfologia basmului 

(București, Editura Univers, 1970) și Rădăcinile istorice ale basmului fantastic 

(București, Editura Univers, 1973). 
165

 Picky Ancuţa, fostă angajată la institut, soția unui bursier Humboldt de la Facultatea 

de filosofie din București. 
166

 Ovidiu Bîrlea, Urme pe piatră – Schițe și povestiri, București, Editura Litera, 1974. 
167

 Ovidiu Bîrlea, Metoda de cercetare a folclorului, București, Editura pentru 

Literatură, 1969. 
168

 Antologia basmului „cult”, antologie, prefață și postfață de Ioan Șerb, text stabilit 

de Aurelia Rusu, București, Editura pentru Literatură, 1968. 
169

 Ibănești de Pădure – localitate din județul Mureș. 
170

 G. Dem. Teodorescu (1849-1900) – folclorist și istoric literar român, cu preocupări 

axate pe poezii populare, proverbe și basme românești. 
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într-o zonă unde nu este această temă? Făcând o privire în ansamblu și 

verificând încă o dată toate datele, am constatat că mai există 14 var.[iante] în 

arh.[ivă], pe care nu mi le-a indicat specialistul nostru. Datele însă nu indică 

arh.[iva] Cluj sau Buc.[urești]. Probabil Buc.[urești]. 

Dacă număr și acestea, ajung la 65 de var.[iante] (incl.[usiv] 

Schuster
171

) – un progres fantastic față de J. Meier
172

, Vargyas
173

 și lucrarea 

mea de stat. Numai Grecia și Dalmația îmi mai dau un material așa bun. La fel 

și Putilov, mi-a trimis o hartă f.[oarte] amplă, pe care însă n-am prelucrat-o 

încă. Dar cred că am să renunț la ac.[este] 14 texte, pentru că schema 

bal.[adei] rom.[ânești] e atât de stabilă încât nu va aduce ceva deosebit de 

nou. Dacă îmi permiteți, vă voi trimite pe rând tot ce scriu și am să vă rog    

să-mi faceți o critică aspră, dar constructivă, ca de obicei. 

Am vorbit cu Ranke – a promis că vă va trimite fotocopia lui 

Hästesko
174

. De cumpărat, e imposibil. Editura vinde numai seria FFC
175

 

completă – neplătibilă. Eu v-am trimis L. Röhrich, Metapher…
176

 și pe 

Schuster
177

 al meu ca extras. Ranke a mai promis trimiterea lui Bausinger
178

, 

Formen der Volkspoesie. Cum vom face cu Peuckert
179

 – Märchen – nu știu. 

Cartea nu mai e în comerț, pentru fotocopiere e cam mult. Dar, cu timpul vom 

aranja și asta. 

Așteptăm acuma să vină, azi sau mâine, dl Amzulescu
180

. Sunt curioasă 

                                                 
171

 Friedrich Wilhelm Schuster (1824-1912), etnolog german din Transilvania, printre 

edițiile sale numărându-se Siebenbürgisch-sächsische Volkslieder, Sprichwörter, 

Räthsel, Zauberformeln und Kinder-Dichtungen, Sibiu, 1865. 
172

 J. Meier (1864-1953), fondatorul „Arhivei cântecului popular elvețian și german” 

(Deutches Volksliedarchiv) din Freiburg. 
173

 Lajos Vargyas (1914-2007), etnomuzicolog maghiar. 
174

 Cercetătorul finlandez Frans Akseli Hästesko-Heporauta a alcătuit în 1914 un indice 

de motive ale poeziei de incantaţie, după modelul tematic, conform principiilor 

tipologiei basmelor şi snoavelor, Motivverzeichnis westfinnischer Zaubersprüche nebst 

Aufzählung der bis 1908 gesammelten Varianten (ausgearbeitet von F.A. Hästesko). 

Hamina 1914 (FFC 19). 
175

 Folklore Fellow Communication, Helsinki. 
176

 Gebärde, Metapher, Parodie. Studien zur Sprache und Volksdichtung, Düsseldorf, 

1967. 
177

 Helga Stein, Fr. W. Schuster und das rumänische Volkslied, în „Jahrbuch für 

Volksliedforschung”, Freiburg, 1969, p. 102-123. 
178

 Hermann Bausinger (n. 1926), profesor la Tübingen. Cu referire la Formen der 

„Volkspoesie” (Grundlagen der Germanistik. 6), Berlin, 1968. 
179

 Will-Erich Peuckert (1895-1969), profesor la Göttingen, mare culegător de legende 

și basme din Silezia. 
180

 Alexandru I. Amzulescu (1921-2004) – folclorist român, cercetător (1950-1983) la 

IEF București, dintre volume amintim Balade populare românești, București, Editura 

pentru literatură, 1964 și Cântecul epic eroic. Tipologie și corpus de texte poetice, 

București, Editura Academiei R.S.R., 1981. 
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ce va spune despre catalogul său, ce am făcut din el
181

. 

Până acuma o zi, Irimie
182

 cu Bucur
183

 și Pop cu dna. Stoica
184

 au fost 

aici
185

. Ultimul mi-a spus că toate referatele pentru diz.[ertația] dv. sunt gata, 

doar cel al lui Cioculescu
186

 mai lipsește. Cioculescu, însă, dorește să vă 

cunoască mai întâi și că ar fi bine dacă ați da odată pe la el. Același lucru se 

face și aici, dacă un referent nu cunoaște încă candidatul se obișnuiește să se 

treacă o dată la ora de consultații. Până acuma am auzit numai păreri bune 

despre acest procedeu. Dar cred că între timp ați rezolvat și această problemă. 

Să știți, totuși, nu e toată lumea întotdeauna chiar așa de rea precum se pare. 

Chiar chestiunea cu Peeters
187

 acuma o înțeleg prea bine – ea provine dintr-o 

neînțelegere a altor forme de organizare, de termeni, lucru pentru care am 

avut și aici multe discuții și ciocniri și asupra cărora abia acum încep să mă 

lămuresc. 

În ce privește funcția mea de pedagog, e foarte posibil, dacă se va pune 

în aplicare ceea ce plănuiesc unele foruri, voi face același lucru pe care l-ați 

făcut și dv. – demisia. Dar să vedem! Dă Doamne să nu fie necesară! 

Cred că ați aflat între timp că după un timp de suferință f.[oarte] lungă 

a murit prof. Peuckert. El era deja jumătate orb de ani de zile și, în ultima 

vreme, parțial paralizat. La întoarcerea de la înmormântare a intrat un 

somnoros pe autobahn în mașina lui Ranke și a făcut-o zicharmonica. Ranke a 

făcut numai un șoc și câteva contuzii, lovindu-se de zor de volan. Nu s-a dus 

                                                 
181

 Traducerea catalogului de balade al lui Al. I. Amzulescu în germană, hectografiat 

pentru conferința Comisiei de balade de la Breukelen, Olanda și ordonat după sistemul 

de clasificare din Freiburg. 
182

 Cornel Irimie (1919-1983), etnograf român, pe atunci director al Muzeului 

Brukenthal din Sibiu, creatorul și organizatorul „Muzeului Tehnicii Populare” din 

Dumbrava Sibiului, autor al Portului popular din Țara Oltului, București, Editura 

Didactică și Pedagogică, 1966. 
183

 Corneliu Ioan Bucur (n. 1942), etnograf și muzeograf sibian, continuatorul lui 

Cornel Irimie în conducerea și organizarea Muzeului din Dumbrava Sibiului, începând 

din 1969 până în 2009. 
184

 Georgeta Stoica (n. 1932) – etnograf și muzeograf român, membru de onoare al 

Academiei Române, a scris numeroase volume axate pe cercetări de teren, dintre 

acestea amintim Arhitectura interiorului locuinței țărănești (Râmnicu-Vâlcea, 1974), 

despre care Paul Petrescu spunea că este prima carte de acest gen din țară și una dintre 

primele la nivel mondial. 
185

 Au fost toți la Göttingen pentru prelucrarea unor filme științifice la „Institut für den 

wissenschaftlichen Film”. 
186

 Șerban Cioculescu (1902-1988) – critic și istoric literar. 
187

 K.C. Peeters (1903-1975), inițiatorul cercetării folclorice științifice și moderne în 

Belgia flamandă, fondatorul institutului de folclor din Leuven, al revistei belgiene 

„Volkskunde”, apropiat colaborator al muzeului în aer liber Bokrijk. Cofondator și 

primul secretar al SIEF (1964), Stadtsekretarius al orașului Antwerpen. 
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însă la medic – ca toți bărbații. Asistenții lui au scăpat sănătoși. Acuma iar e 

bine, adică relativ, și și-a reluat cursurile. Dacă ar fi fost ceva mai grav, ar fi 

fost o catastrofă. 

Ați mai fost între timp pe la Dosios? Ei mi-au scris că iar ați dispărut.  

S-au bucurat că ați rămas atunci la ei – vizita li s-a părut utilă și plăcută. Sunt 

oarecum mai liniștită când știu că mai merge cineva dintre oamenii de 

încredere pe la ei, că tare mă tem că Fifi e bolnavă și nu-mi spune ce are și 

nici ce-i trebuie. 

Na, acum iar v-am povestit multe verzi și uscate și mă urcai pe șa și      

v-am spus-o așa. Și vă rog nu vă țineți după ce spune soțul Corinei
188

. Porecla 

pe care i-am dat-o a fost peste tot acceptată. 

Cu obișnuita simpatie pentru dv., a dv., Helga 

 

P.S.: Mulțumiri pentru cartea despre icoanele pe sticlă și pentru extrase. 

 

 

27 

București, 25 noiembrie 1969 

Stimată domnișoară, 

 

La lunga scrisoare mă străduiesc să răspund mulțumitor la toate. 

Am primit extrasul Schuster (felicitări!) și cartea lui Röhrich, pentru 

care îți mulțumesc din inimă etc. 

Îmi pare bine că ai primit Metoda… mea și mi-ar părea și mai bine dacă 

ai citi-o cu puțină atenție, fiindcă ți-ai aminti de odinioară! 

Regret foarte mult dispariția lui Peuckert despre care îmi scrisese și 

Karlinger
189

 de la Salzburg. Știam încă din 1962 că era „schwer krank”
190

, 

după relatarea unor elevi ai lui în trecere prin București. Cât privește cartea 

lui, Deutschen…, te rog comunică-i prof. Ranke că nu e cazul să-și facă 

probleme, cu atât mai puțin să facă fotocopii, fiindcă nu am neapărat trebuință 

de ea. În august, la întâlnire, am adus vorba de ea fiindcă știam că e cea mai 

bună lucrare a lui.  

Dar de Hästesko am nevoie cam peste o lună, fiindcă am început să 

lucrez la terminarea lucrării lui Caracostea, Problemele tipologiei folclorice
191

 

și în încheierea acesteia va veni vorba de problemele structurii în descântece 

(Hästesko) și în basme (Propp). 

                                                 
188

 Corina Dosios, fiica lui Fifi (Sofia), secretară și colegă de la Institut. 
189

 Felix Karlinger (1920-2000), cercetător german al folclorului romanic. A publicat, 

în colaborare cu Ovidiu Bîrlea, Rumänische Volksmärchen (1969, 312 p.). 
190

 Foarte bolnav. 
191

 Dumitru Caracostea, Ovidiu Bîrlea, Problemele tipologiei folclorice, București, 

Editura Minerva, 1971. 
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Ce ghinion și pe prof. Ranke să aibă ciocnirea aceea! 

Nu știu cam când a fost, în orice caz, înainte de a mea din 14 

noiem.[brie], lângă Abrud (autobuzul s-a ciocnit cu un camion, dar călătorii  

n-au pățit nimic, afară de câteva zgârieturi de la geamurile țăndărite). Zici că 

s-a făcut relativ bine, nu știu dacă și cu aversiunea de a mai călători pe 

autostrasse! Cred că a primit și el Metoda… și Antologia basmului cult. 

Să revin la soacră. Află că Cerbăl, Muncelu Mare, Florese, Ghelari se 

află toate la vest de Hunedoara, la vreo 15-18 km (Ținutul Pădurenilor), 

primele două mai la nord, celelalte mai la sud (dar la nord-vest de Hațeg). 

Acuma cred că le-ai identificat. Ibăneștii de Pădure e în jud.[ețul] Mureș, la 

vreo 15 km est de Reghin, pe valea Gurghiului (dacă mergeai cu H. Markel, 

știai mai bine ca mine!). Cele 14 variante indicate de mine provin toate din 

arhive din București și te poți dispensa de ele, fiindcă nu prezintă devieri 

însemnate față de textul dat de mine, în afară de ceea ce s-a consemnat în acest 

sens. Variantele din G. Dem. T.[eodorescu] sunt aparte fiindcă ele sunt la 

periferia ariei, mai exact, dincolo de aria vie și una din consecințe e devierea, 

alterarea tipului, atunci când nu prinde rădăcini solide care să-i mențină 

vitalitatea. Au fost niște variante vremelnice, surprinse atunci, căci culegerile 

ulterioare nu le-au mai putut semnala. Nu mi-ai scris dacă ai cerut și a 4-a 

variantă din Șezătoarea
192

, sper că da, doar la relațiile pe care le ai… 

Ovidiu Bîrlea 

 

 

28 

Göttingen, 5 dec. 1969 

Stimate domnule Bîrlea, 

 

Mulțumesc pentru scrisoarea Dv. și pentru indicațiile prețioase. Și, 

dacă-mi permiteți, vă voi mai pisa cu asemenea rugăminți. 

În primul rând, i-am amintit lui Ranke de Hästesko. Fotocopiile au fost 

deja gata la Bibl.[ioteca] Univ.[ersitară]. Dr. Lixfeld trebuia să le ridice și să 

le expedieze. Cred că această acțiune a avut loc între timp, după cât îl cunosc 

pe Lixfeld. 

Eu am devenit între timp, aici, un punct de sprijin pentru toți românii 

care vin aici și nu cunosc limba. Pentru Mircea Matei
193

 de la istorie am tradus 

toată Conferința simultan. Și la rugămintea prof.[esorului] de aici, l-am și 

                                                 
192

 „Șezătoarea”, revistă pentru literatură și tradițiuni populare – apare la Fălticeni, în 

perioada 1892-1929, avându-l ca fondator pe Artur Gorovei. 
193

 Mircea D. Matei (n. 1929), istoric, arheolog, a realizat numeroase cercetări în 

Moldova. Dintre lucrări amintim: Contribuții arheologice la istoria orașului Suceava, 

București, 1963. 
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invitat cu încă doi istorici la noi și le-am dat o cină. Diți
194

 cu Amz.[ulescu] au 

fost foarte drăguți. Au lucrat de zor. Cei de la IWF
195

 au fost încântați de felul 

lor. Cât de modești, harnici și la locul lor au fost. Chiar și cu A.[mzulescu], 

față de care am avut la un moment dat anumite rezerve, m-am înțeles extrem de 

bine și am ajuns la un numitor comun în privința catalogului de balade. Azi 

este Bărbulescu aici și, în momentul de față, la cafea la Ranke. Pe mine nu    

m-au invitat, probabil pentru că eram toată ziua pe drumuri și nu a răspuns 

nimeni la telefon. Nu-mi pare nici rău, pentru că schimbarea vremii m-a dat 

gata. Noaptea sunt mai mult trează, iar ziua sunt atât de fleșcăită, încât chiar 

și pentru mâncat trebuie să fac un efort imens. […] Starea mea e câteodată 

atât de proastă, încât mi s-a făcut chiar rău în mașină când am condus ultimii 

doi amici la gară etc. 

Pentru remontarea psihică, m-am dus la coafor, mi-am cumpărat o 

rochie nouă, dar n-am observat încă nici o îmbunătățire, decât o pungă goală 

și dureri de urechi (nu din cauză ca m-a tras cineva de ele!). 

Cu soacra am progresat puțin. Am redactat 20 pag.[ini] și am făcut 

formulele elementelor. Ele sunt foarte cunoscute în Banat și Ardeal și încep să 

devieze în Moldova de nord – de V. Teodoreanu nu vorbesc. Voi scrie și la 

Chișinău în speranța unui răspuns util.  

Am cerut de la Radu Niculescu
196

 lucrarea sa despre Constante în 

structura cântecului lirico-narativ în Transilvania, să vedem ce pot folosi. 

Mai departe, am avut impresia – impresie deocamdată – că Vargyas ar 

fi trebuit să documenteze mai curând cu „inelul și năframă” – a cărui variantă 

seamănă mult mai mult cu cele sl.[ave] de v.[est] și n.[ord], și mai depărtat cu 

cele maghiare, decât cu „soacra” mea.  

Mai exact, încă nu pot să zic nimic, abia când voi cerceta mai amănunțit 

materialul nord-estic. 

Pentru cartografiere mai am unele întrebări: 

- unde este Spring
197

? 

- unde a cules ceva mai exact: Cătană
198

, Densusianu – Flori alese
199

, și 

Sevastos
200

? 

                                                 
194

 Diți – Andrei Bucșan. 
195

 IWF – Institut für den Wissenschaftlichen Film. 
196

 Radu Niculescu (1938-1987) – folclorist român, autor al volumului Folclorul – sens, 

valoare, ediție îngrijită de Viorica Nișcov, București, Editura Minerva, 1991. 
197

 Spring – localitate din județul Alba. 
198

 George Cătană (1865-1944), culegător de folclor; în text cu trimitere la Balade 

poporale. Din gura poporului bănățean, Brașov, 1895. 
199

 Ovid Densusianu, Flori alese din cântecele poporului, București, Editura pentru 

Literatură, 1966. 
200

 Elena Sevastos (1868-1929), folcloristă; a publicat Cântece moldovenești, Iași, 1888 

– culegere de doine și 18 balade din Moldova, Muntenia și Dobrogea. 
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- unde e: Jabenița
201

, Giurtelec
202

 (Jarnik
203

 - Fochi
204

), Șard
205

, Băița
206

, 

Maiorești
207

 – Mureș, Tureni
208

, Mahala
209

 (v. Voronca
210

). Adică 

mat.[erialele] din Jarnik ar trebui să le caut încă o dată la Fochi. Pe cei care 

vin, nu îi întreb, că și așa li se face capul calendar. Amz.[ulescu] mi-a dat însă 

o sugestie bună. Există mai multe tipuri care au aceeași răspândire ca 

„soacra” și că ar putea exista o tendință de mișcare din sud spre vest. Pe 

parcursul prelucrării catalogului, le voi găsi. Var.[iantele] din „Șezătoarea” 

plus încă altele le-am cerut lui Bombonel. Sper că nu va fi leneș. Am auzit că se 

prezintă bine ca șef. În lucrarea mea am pus acuma și două exemple pentru 

viața baladei și felul cum trebuie privită. Unu – am pus variantele din 

Ghelari
211

 și Marienescu
212

 (Dobra – Ilia
213

), care sunt culese la interval de 50 

de ani, ca exemplu pentru tendința de reducere și dispariție mare a genului și, 

doi, – am pus pe var.[iantele] din Jabenița, culese în 1965-'66, pentru 

posibilitatea de recreare a unui tip, pentru tratarea individuală pe baza unei 

structuri fixe – spre deosebire de felul nostru occidental – de învățare mai mult 

sau mai puțin pe de rost. Având în vedere acest fenomen, cred că felul de 

comparare a var.[iantelor] naț.[ionale] și internaționale e puțin mai altfel și 

aprecierea formulelor fixe – specifice pentru tip – capătă, prin urmare, o altă 

valoare. Sau e asta o prostie? Dv. scrieți în var.[iante]: Marienescu: Bal.[ada] 

17-21 (Dobra – Ilia), iar mai târziu Costin
214

, balade bănățene 34-5 (Slatina, 

Timișului, Caransebeș: ca Marienescu). E aceeași bal.[adă] sau sf.[ârșitul] e 

la fel? 

Domnule Bîrlea, iertați-mi această scrisoare! Dar și azi, la fel ca și 

toată săptămâna, nu m-ajută capul. Sper că data viitoare voi fi mai în formă. 

                                                 
201

 Jabenița – localitate în județul Mureș. 
202

 Giurtelec – localitate din județul Sălaj. 
203

 Jan Urban Jarnik (1848-1923), filolog ceh, membru al Academiei Române (din 

1919), coautor al culegerii Doine și strigături din Ardeal, București, 1885. 
204

 Adrian Fochi (1920-1985), etnolog român, documentarist (între 1957-1964) și 

cercetător (1975-1982) la IEF București. 
205

 Șard – localitate în județul Alba. 
206

 Băița – localitate în județul Mureș. 
207

 Maiorești – localitate în județul Mureș. 
208

 Tureni – localitate din județul Cluj. 
209

 Mahala – comună în raionul Noua Suliță din regiunea Cernăuți. 
210

 Elena Niculiță Voronca (1862-1939), folcloristă română, autoare a volumului 

Datinile și credințele poporului român adunate și așezate în ordine mitologică (1903). 
211

 Ghelari – localitate din județul Hunedoara. 
212

 At. M. Marienescu (1830-1915), folclorist român, membru al Academiei Române 

(din 1881). 
213

 Dobra, Ilia – localități în județul Hunedoara. 
214

 Lucian Costin (1887-1951?), culegător de folclor, autor al volumului Mărgăritarele 

Banatului (Mare colecție de folclor), Timișoara, 1925. 

https://ro.wikisource.org/wiki/Datinile_%C8%99i_credin%C8%9Bele_poporului_rom%C3%A2n
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Pe 15 dec.[embrie] vine Gotfried
215

 cu Anca
216

. Sunt curioasă ce vești bune și 

noi îmi vor aduce. Până atunci, vă mulțumesc, vă cer iertare pentru cele sus 

scrise – aiurite – și vă doresc să petreceți bine de Sf. Nicolae, poate împreună 

cu conu Nicu
217

!!? 

Tot cu stimă și simpatie,  

Helga 

 

 

29 

Göttingen, 13 mai 1970 

Stimate domnule Bîrlea, 

 

Mulțumesc pentru scrisoarea din 5.4. Am căutat să vă trimit imediat 

după sosirea scrisorii fotocopiile lui Aarne, FFC 23. La începutul lui mai am 

expediat și „Kontinuität”. Și aștept acuma alte dorințe. Menționez numai că 

Stroiasca
218

 încă n-a sosit. Poate îi puteți da lui Tanți
219

 o indicație în acest 

sens. Nici Enciclopedia n-a primit nimic, numai Freiburgul. Vă scriu ac.[estea] 

pentru că nici marele maestru nu dă semn de viață. Și vă rog totodată insistent 

să nu mergeți acuma să cheltuiți bani! Dar, apropo, am fost întrebată: ce va fi 

cu Dv.? Cum vă simțiți și ce planuri aveți? 

Alătur o fotocopie a recenziei Caracostea
220

, care va apare la anul în 

Jahrbuch für Volkslied Forschung. Ranke e bine. Lucrează din răsputeri și e la 

limită. Eu, la fel – dar nu ajung la disertație. Nicicum nu reușesc să am o 

„soacră”. Și, din starea asta nervoasă, mă supără și inima – sau, mai exact, 

cordul. Am fost și la Berlin și mi-a amintit f.[oarte] mult de sit.[uația] mea la 

Cluj în anii '60. Mama e bine, are grijă de fii-sa nereușită. La Enciclopedie 

desfac și refac și transfac pe Delarue
221

 – catalogul, cu f.[oarte] multe greșeli, 

cică de tipar! 

Pentru moment, atât și numai bine! Helga 

                                                 
215

 Gotfried Habenicht (n. 1934), etnomuzicolog, cercetător la IEF București și la 

Institut für ostdeutsche Volkskunde/Freiburg. 
216

 Anca Giurchescu (1930-2015), specialistă în etnocoreologie, cercetătoare, timp de 

25 de ani, la Institutul din București, stabilită din 1979 în Danemarca. 
217

 Conu Nicu Dosios. 
218

 Sabina Cornelia Stroescu (1912-1989), folcloristă, cercetătoare la IEF București; a 

publicat Snoava populară românească, pref. de M. A. Canciovici, București, Editura 

Minerva, vol. I – 1984, vol. II – 1986, vol. III – 1987, vol. IV – 1989 și La typologie 

bibliographique des facéties roumaines, vol. I-II, 1969. 
219

 Tanți Spirtaru, secretara lui M. Pop. 
220

 Este vorba de recenzia la volumul Problemele tipologiei folclorice, semnat de 

Dumitru Caracostea și Ovidiu Bîrlea, București, 1971. 
221

 Paul Delarue (1889-1956), folclorist francez. Este vorba despre catalogul Paul 

Delarue, Marie-Louise Tenèze, Le Conte populaire français…, 1957. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Louise_Ten%C3%A8ze
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30 

Göttingen, 21 martie 1971 

Stimate domnule Bîrlea, 

 

Mulțumesc pentru rândurile dv. din febr.[uarie]. Tipologia folclorului 

românesc
222

 am primit-o și vă mulțumesc. 

„Probl.[emele] tip.[ologiei]” ar fi mai bune pentru prof. Ranke 

personal. Jutta lucrează de zor pentru psihologia ei, dă examene bune și se 

„ceartă” cu logodnicul ei turc. 

Lucrarea lui Amzulescu e tradusă de mine (numai tipurile). Din păcate, 

nu pot adăuga bibliografia tipurilor, că A.[mzulescu] m-a lăsat baltă. Am 

regrupat tipurile după directivele internaționale. Dar nu mai pot pierde încă 

timp pentru această lucrare.  

Voi căuta să vă fotocopiez indicele basmelor lui Balys
223

. Apoi, două 

capitole din „Antropologia structurală” a lui Lévi-Strauss
224

. Poate dv. vă 

puteți lămuri cu el. Eu sunt prea proastă pentru deșteptăciunea lui. 

Despre Bombonel nu mai știu nimica. Nu mai are nevoie de mine. 

Cu lucrarea mea nu progresez. A devenit un coșmar. Ce mi s-a părut ca 

cine știe ce descoperire, după referatul meu în colocviul doctoranzilor, îmi 

pare platitudine și prostie. Poate cu timpul îmi va trece și această impresie. 

Deocamdată, am avut și foarte multe necazuri în familie și cu sănătatea, așa că 

nici Mittenwald, orașul constructorilor de viori, nu m-a putut ajuta. Sper în 

venirea primăverii. 

Alătur trei fotografii de acum 1 ½ an. Poate vă plac. 

Până la altele mai bune, 

a dv., Helga 

 

 

31 

București, 13 aprilie 1971 

Stimată domnișoară, 

 

Pur și simplu m-ai copleșit cu atențiile. Mai întâi, îți mulțumesc pentru 

scrisoare și pentru fotografii (cu care ocazie am aflat că sunt și fotogenic cât 

                                                 
222

 Ion Mușlea, Ovidiu Bîrlea, Tipologia folclorului din răspunsurile la chestionarele 

lui B. P. Hasdeu. Prefața și studiile introductive de Ovidiu Bîrlea și Ion Mușlea, 

București, Editura Minerva, 1970. 
223

 Jonas Balys (1909-2011), folclorist lituanian-american, fondatorul Arhivei de 

folclor din Kaunas. Publică, printre altele, Lietuvi liaudies baladžių katalogas 

(Lithuanian nartative folksongs), Kaunas, 1954. 
224

 Claude Lévi-Strauss (1908-2009), etnolog francez, fondatorul structuralismului 

etnologic, membru al Academiei Franceze. 
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de cât!). Se vede că n-ai uitat să scrii și nu sunt nici impedimente de altă 

natură decât… inerția (zic eu!). 

Mi-au făcut deosebită plăcere și cărțile copiate la xerox. Îndeosebi 

Motif-index of Lithuanian narrative folklore
225

 e o mină de clasa întâi și nu am 

decât regretul de a-l fi cunoscut atât de târziu. Sunt atâtea teme și motive care 

circulă și la noi, încât lucrarea rămâne un instrument de lucru de mâna întâi. 

Pe Claude Lévi-Strauss încă n-am apucat să-l citesc, dar zilele acestea i le voi 

dedica, poate voi fi de aceeași părere cu d-ta. 

Azi ți-am trimis volumul Problemele tipologiei folclorice, care te va 

interesa, sper, prin problematica abundentă pe care o aduce și prin atâtea 

puncte de vedere noi. Am trimis câte un exemplar lui Ranke și la Enzyklopädie 

des Märchens, ca să nu fie nici o supărare (!!). 

Fiindcă ești atât de amabilă (am vrut să scriu: ai devenit, dar mi-am tras 

pe seamă, fiindcă așa ai fost întotdeauna!), te-aș mai ruga să-mi trimiți copiat 

la xerox (am rugat pe cineva să-l cumpere, dar mi s-a spus că s-a epuizat) 

lucrarea lui Archer Taylor, The Proverb, ediția a doua, Hatboro and 

Kopenhagen, 1962, 2 volume, dar, după câte am aflat, volumul al 2-lea e doar 

un indice tipologic al proverbelor, numai primul volum e studiul propriu-zis 

care mă interesează pe mine. Sper să nu fie prea mare – am văzut citat numai 

pagina 220 – ca să fie greu de copiat (vreau să zic costisitor). 

Domnul Bombonel nu mi-a mai răspuns nici mie la scrisoare, de altfel 

nu e de mirare, el s-a ajuns, cum se zice pe aici, stă în relații numai de la un 

anumit nivel, restul… (Dacă te întâlnești cumva cu el, mi-ar plăcea să îi spui 

cum l-am încondeiat!). 

Altele cu alt prilej. 

Sărutări de mâini mamei d-tale, d-nei și d-rei Ranke, iar profesorului 

Viele Grüße. 

Cu cele mai sincere urări de sănătate, 

Ovidiu Bîrlea 

 

 

32 

Göttingen, 13 iunie 1971 

Stimate domnule Bîrlea, 

 

Mulțumesc pentru At.[anasie] M. Marienescu și rândurile dv. Am 

observat zâmbetul diabolic cu care le-ați scris și vă răspund, cu un zâmbet nu 

mai puțin diabolic, că vă înșelați profund. Mai întâi, var.[ianta] Marienescu o 

am. Mulțumesc! Apoi, Ranke a aprobat să vă mai copiem catalogul „Lo 

Nigro”
226

 – basme italiene. Lucru ce îl voi face la începutul lunii viitoare. 

                                                 
225

 Jonas Balys, Motif-index of Lithuanian narrative folklore, 1936. 
226

 Sebastiano Lo Nigro, Racconti popolari siciliani: classificazione e bibliografia, 
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(Proverbele și baladele lit.[erare] le copiasem pe cont propriu și nu știa 

Ranke. De proverbe i-am spus acuma!). 

Din păcate, Florica
227

 și Bombonel nu au avut destul timp să se 

odihnească și să guste frumusețile împrejurimilor. Motivul incestului
228

 între 

frați se pare că nu e relevant în basme și legende, încât am căutat multă vreme 

degeaba. Nici prof. Ward
229

 (mitologist, elev critic al lui Dumezil
230

) și 

Tubach
231

 (Index exemplorum) nu au putut să-l ajute. 

În martie am făcut un referat despre soacră, la colocviul de doctoranzi. 

Ranke a fost mulțumit și eu decepționată. Fiind și eu de părerea lui Caracostea 

despre ambianța tipului, respectiv motivului – am ajuns la un lucru aproape 

imposibil de realizat, sau cel puțin de foarte lungă durată, lucru care, în fond, 

nu merită pentru o disertație. Așa că iar stau și ezit și fac altceva, și anume 

sârba veche, la care am nevoie de un testat.  

Ranke, personal, e relativ bine. A avut foarte multe necazuri în familie, 

din care cel mai mic este că Jutta s-a dezlogodit și de turc. La Enciclopedie 

merge mai departe cu revizia. 

Altă chestiune îngrozitoare e: Harkort, s-a îmbolnăvit de un sarkom 

(cancer f. malign) și medicii nu-i mai dau multă vreme. El nu știe, e plin de 

optimism, arată îngrozitor, foarte slab, cu ochi foarte mari, și umblă cu mașina 

ici și acolo, luând medicamente sedative puternice! Noi trebuie să-i zâmbim și 

să acceptăm planurile lui. Ranke e la pământ văzând ce se apropie, H.[arkort] 

fiind cel mai vechi asistent de-al lui și cel mai apropiat colaborator. Ce va fi cu 

soția și cei 3 copii, știe Dumnezeu. H.[arkort] e abia de 43 de ani și nu are 

mulți ani de serviciu. Noi putem doar să-i dorim să fie un sfârșit nobil, 

nechinuit. 

Domnule Bîrlea, dv. scrieți așa de mult! Nu vreți să scrieți și o metodă 

de cercetare de teren, de interviu științific? Aici, mereu se fac discuții pe 

această temă, de oamenii care n-au habar, care citesc numai metodele 

sociologice etc., lucru – cred – insuficient, în privința specificului domeniului 

nostru. Eu v-aș putea trimite copiile lucrărilor aici mult frământate și discutate 

și dv. ați putea să faceți un lucru bun, pe bază de experiență proprie. „Metoda 

                                                                                                                       
Firenze, Olschki, 1957, 1958. 
227

 Soția lui Ion Taloș. 
228

 Motivul incestului a fost tratat de Ion Taloș în volumul Cununia fraților și nunta 

soarelui. Incestul zădărnicit în folclorul românesc și universal, București, Editura 

Enciclopedica, 2004. 
229

 Donald Ward (1930-2004), profesor de germanistică și folclor la UCLA Berkley. 

Autorul lucrării The Divine Twins: An Indo-European Myth in Germanic Tradition, 

Berkeley, 1968. 
230

 Georges Dumézil (1898-1986), filolog, etnolog și istoric al civilizațiilor, membru al 

Academiei Franceze. 
231

 Frederick Tubach (n. 1930), folclorist american, autorul lucrării Index exemplorum: 

A Handbook of Medieval Religious Tales, 1969 (FFC 204). 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1898
https://ro.wikipedia.org/wiki/1986
https://ro.wikipedia.org/wiki/Filologie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Etnolog
https://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_Francez%C4%83
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de cercetare a folclorului” nu e destul pentru cerc.[etarea] de teren, cum se 

cere aici, în plus e și problema limbii!!! Ce ziceți? Precis s-ar găsi aici cineva, 

poate chiar R.[anke], s-o publice. Dacă v-ați hotărât, vă rog să-mi scrieți. 

Maticetov m-a rugat dacă nu vreau să traduc Metoda de cerc.[etare]? 

Toate cele bune, Helga 

P.S.: Probabil știți: Propp și Jirmunski
232

 au murit. 

 

 

33 

București, 23 iunie 1971 

Stimată domnișoară, 

 

Iată-ne în sfârșit și la relații „diabolice”. Nu știu cum ți s-au putut 

năzări astfel de interpretări. Dacă la toată lumea pândești astfel de semne, n-ai 

să câștigi în descifrarea sufletului omenesc. A propos: îmi pare bine că ai ținut 

referatul care l-a satisfăcut pe Ranke și te felicit (iar ai să vezi ceva 

„diabolic”?), dar nu sunt de părerea d-tale că, din cauza greutății în a limita 

tema, trebuie să abandonezi lucrarea. Bagă de seamă că nu e primul caz din 

lume și nici ultimul – oho! – în care e nevoie de o delimitare mai mult sau mai 

puțin arbitrară pe care o afișezi din capul locului în prefață (dacă se poate, 

chiar în subtitlu!). Și, de vreme ce ai parcurs grosso modo și materialul ce se 

află dincolo de linia de hotar, te poți referi la el doar ca punct de sprijin 

general, ca osatură tematică fără să mai faci bucătăria amănuntelor. 

Veștile pe care mi le-ai dat de la Göttingen nu sunt deloc bune. Nu mă 

refer atât la tribulațiile exotice ale Juttei, cât la Harkort. Într-adevăr, e ceva ce 

depășește înțelegerea omului. Îmi pare rău că nu l-am cunoscut când a fost la 

București, am numai niște scrisori de la el și câteva extrase și mi l-am imaginat 

un om deosebit de cumsecade. 

Îți mulțumesc că te-ai mai gândit să-mi trimiți și catalogul italian al lui 

Lo Nigro, mai ales că ai luat-o înaintea lui Ranke (pentru aceea mai fac 

„reduceri” la mulțumirile ce i se cuvin, dimpotrivă). A apărut și vol. I din 

Mușlea
233

 (articolele de istoria folcloristicii), pe care o să ți-l trimită Bombonel 

cu autograf (mult mai prețuit decât al… altora!). Eu mai sunt în București 

până pe la jumătatea lui iulie. 

Să revin la ceea ce mi-ai scris în legătură cu metoda de interviu 

științific. Dacă n-am înțeles greșit, ar fi vorba de niște chestionare propriu-

zise, adică de o ierarhizare a problematicei de amănunt legată de fiecare 

aspect al culegerii (specie, ocazie de manifestare etc.). Dar așa ceva nu se 
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poate scrie decât cunoscând foarte bine fenomenul respectiv în amănuntele lui 

ultime. Acesta însă diferă chiar la același popor, decum la alte popoare, adică, 

să zicem, un chestionar de nuntă elaborat după realitatea românească nu se 

potrivește în Germania, necum în Brazilia! În al doilea rând, diferă și 

mentalitatea oamenilor, ceea ce e un impediment serios pentru un interviu 

standard. Pentru cine cunoaște metodologia cercetării, precum și fenomenul 

folcloric în speță, îi vine foarte ușor să alcătuiască un astfel de chestionar sau 

de șablon de interviu. De aceea, eu în Metoda de cercetare nu m-am coborât la 

amănunte, ci m-am oprit numai la regulile generale, câteodată dând și câte un 

exemplu ilustrativ pentru cei mai sceptici. Întâi, n-aș putea decât să-ți repet 

propunerea lui Matičetov (căruia îi mulțumesc pentru această deosebită și 

nevisată onoare) de a traduce lucrarea, dar adaptată și îmbunătățită în 

consecință. În acest caz, cele două capitole de privire istorică de la p. I și II 

vor fi scrise din nou, pentru a fi în primul rând „europäisch” și apoi 

„rumänisch” și nu invers, cum e acum, apoi notele vor fi reduse și citatele 

suprimate (cu puține excepții), iar anexa sensibil micșorată. În plus, în corpul 

celorlalte capitole vor fi inserate unele „Erweiterungen”, parte din ele și 

pentru a întâmpina doleanțele celor de la Göttingen (și pentru aceasta te-aș 

ruga să-mi trimiți rezumatele discuțiilor în problemele culegerii), parte ca 

urmare a cunoașterii unor lucrări pe care nu le-am avut acum 4-5 ani. Cred că 

și acolo ar fi utilă, nu atât pentru specialiști, cât pentru publicul mai larg, în 

primul rând pentru studenții de la filologie și muzicologie, judecând în 

analogie cu ceea ce am observat aici. Desigur, trebuie aranjată în prealabil și 

problema editurii. Poate te ajută Ranke, eventual fratele meu
234

, sau, la nevoie, 

am să-i cer sprijinul lui Felix Karlinger de la Salzburg, mai familiar lumii 

editoriale, după cum mi s-a părut mie. Cred că nu ar depăși 300 pagini de 

tipar după reducerile de la note și anexă (spun asta, fiindcă editorii sunt foarte 

sensibili la grosimea cărții!). Dacă te încumeți la așa ceva, te rog să mă anunți 

ca să purced îndată la rectificările necesare. 

Multe sărutări de mâini mamei d-tale, d-nei și d-rei Ranke. 

Cu cele mai calde urări (deci fără „diabolic”), Ovidiu Bîrlea. 

 

 

34 

București, 23 sept. 1971 

Stimată domnișoară, 

 

E cam de mult de când nu ți-am dat vreun semn, îmi fac mea culpa (știi 

acum latinește mai bine decât mine), dar am tot amânat, așteptând să primesc 
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 Este vorba de monseniorul Octavian Bârlea (1913-2005), teolog și istoric, a înființat 
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paroh al Bisericii Unite din München. 
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Lo Nigro, care n-a mai venit. Apoi am așteptat să dau ochii cu Bombonel, 

poate îmi transmite el vreun „mesaj” important, ceea ce nu s-a întâmplat, eu 

fiind acasă la Mogoș când a venit prin București. Poate evenimentul va avea 

loc în această toamnă, dar să nu mă cufund în supoziții.  

Eu m-am odihnit în august la munte și dacă ar fi fost mai lungă odihna, 

n-ar fi stricat. Acuma tocmai fac corectura I în pagină la introducerea 

volumului de snoavă, adică micromonografia snoavei pe care am redus-o la 

dimensiunile acestui volum, căci corpus-ul nu mai apare, cel puțin 

deocamdată. 

Când va fi volumul gata – cam prin noiembrie – am să-ți trimit un 

exemplar (căci cu două n-ai ce face!). 

Nu știu ce se mai întâmplă prin cercul vostru. Bănuiesc că starea lui 

Harkort e disperată. N-am idee dacă v-ați călătorit în august la Paris sau nu. 

Fiindcă acuma lucrez la istoria folcloristicii noastre, aș avea nevoie și 

de lucrarea următoare, pe care am văzut-o citată o singură dată de G. 

Jungbauer
235

: Gesghichte der deutschen Volkskunde, Praga, 1931, fără alte 

indicații. Bănuiesc că nu poate să fie mai mare de 200 pagini, încât n-ar fi 

prea greu de copiat la xerox. Dacă mi-ai putea face rost de ea, mi-ai face un 

mare serviciu.  

Totodată, ai să mă informezi ceva și despre soacra aceea care se lasă 

atât de mult așteptată!!! 

Salutări familiei Ranke și sărutări de mâini mamei d-tale. 

Cu cele mai calde urări de bine, 

Ovidiu Bîrlea 

 

 

35 

București, 29 noiem. 1971 

Stimată domnișoară, 

 

La întoarcerea mea – am lipsit între 6 și 18 noiem.[brie] – am găsit 

surpriza: cartea lui Otto Koenig. Am răsfoit-o și am citit pasaje, e deosebit de 

interesantă ca metodologie a cercetării – cel puțin așa mi s-a părut. Se înțelege 

că îți foarte mulțumesc, cu speranța ca în luna viitoare să-ți pot trimite și eu 

antologia de snoave cu studiul-prefață al subsemnatului, de care ți-am mai 

vorbit de altfel. 

Tot se cheamă că ai dat un semn de viață. Poate ai motive mai adânci de 

a te ține retrasă, dar asta e o chestiune privată – ba chiar privatissima (spun 

așa fiindcă ai dat diferența la latină!) – faci cum îți vine bine. Sper că ai primit 

epistola mea din septembrie mi se pare. Cu Bombonel nu m-am întâlnit decât o 
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dată și în fugă, încât nu mi-a spus prea multe despre petrecerea lui acolo.      

L-am aflat mult îngrășat, se vede că a făcut abuz de Bier și Wurst (s-a nemțit și 

el după atâtea luni!). 

Mi-ar fi plăcut să aflu ce lucrezi, dar dacă nu spui nimic, îți urez să fii 

sănătoasă. Nu mai știu nici despre Ranke și ai lui, bănuiesc că totul merge 

bine, mai ales dacă vine pe acolo M. Pop să-l vrăjească. Cu Fritz Harkort ce  

s-a întâmplat? 

Eu lucrez, adică redactez la lucrarea de care știi, trebuie să fie gata la 

finele anului viitor, cum sună contractul. Până acum merge bine, regelmäßig, 

cum ziceți Dv., dar, cum se zice, urma alege! 

Poate te vei decide să mai dai un semn mai explicit decât acela că exiști. 

Până atunci, îți urez multă sănătate și realizare deplină a ceea ce dorești. 

Transmite, te rog, salutări fam.[iliei] Ranke și sărutări de mâini mamei 

d-tale. 

Ovidiu Bîrlea 

 

 

36 

București, 26 aprilie 1972 

Stimată domnișoară, 

 

Am primit acuma din partea d-tale o avalanșă de cărți poștale și 

materiale. Mai întâi, mulțumiri pentru sonderdruck-urile cu recenzia despre 

Antologie
236

: mi-ai trimis atâtea, că pot lăsa și moștenire… Cred că e cea mai 

bună recenzie, adică cea mai la obiect. Aș fi curios să știu cum a decurs 

colaborarea: probabil v-ați dictat fiecare partea scrisă, iar la divergențe de 

păreri ați recurs la majoritate simplă sau la unanimitate? Și v-ați mai zis una 

alteia: schäme dich
237

? N-am avut cinstea să o văd de când s-a întors de la 

Humboldt
238

. 

Îți mulțumesc și pentru cele trei volume în engleză, deși cel al lui 

Goldstein
239

 n-are importanța celorlalte două. N-am înțeles ce înseamnă că 

scrisoarea despre metoda de teren e nerăspunsă. Eu am răspuns imediat, 

spunând că trebuie scrise din nou cele două capitole istorice și cel despre 

estetică, dar probabil scrisoarea ai rătăcit-o printre celelalte. Bausinger – 
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Volkskunde
240

 – 1970 o am, dar nu cunosc Das Interview al lui K. König. În 

altă scrisoare te rugasem să-mi copiezi G. Jungbauer, Geschichte der 

deutschen Volkskunde, Praga, 1931 (nu mai am alte indicații), dar probabil și 

scrisoarea aceasta ai rătăcit-o printre celelalte, de vreme ce nu mi-ai 

comunicat nimic. Cu Istoria folcloristicii românești
241

 stau destul de bine, am 

redactat sec. XIX și am început sec. XX, în toamnă sper să fie gata. Mă bucur 

că ai primit bursă pentru a termina lucrarea, ceea ce pare a se și întâmpla 

curând, de vreme ce ai călătorit la Roma cu atâta bucurie. Îmi închipui că te-ai 

simțit foarte bine și lucrezi acum cu multă poftă. Cam în aceeași vreme am 

trecut și eu prin Cluj, unde vechii amici sunt tot cum știi, nu uită să te 

pomenească, mai ales cei ce îți comentează muțenia(!). H. Markel avea vești 

mai multe, ceea ce e și firesc între două femei, mai cu seamă când sunt 

savante. 

Transmite, te rog, multe urări de bine dlui prof.[esor] Ranke cu prilejul 

celor 64 de ani ai săi. 

În săptămânile viitoare îți voi trimite un extras cu Cântecele rituale 

funebre din Ținutul Pădurenilor
242

, un capitol din vol. II al monografiei 

lucrate tocmai când candidai la institut, adică ceva mai devreme de 1959. Sper 

că îmi vei confirma primirea, nu ca la Nevasta cea isteață
243

 (!), primită 

probabil într-o perioadă de muțenie. 

Sărutări de mâini mamei d-tale, cu urări de bună dispoziție. 

Cu multe urări de spor la lucru,  

Ovidiu Bîrlea 

 

 

37 

București, 31 mai 1972 

Stimată domnișoară, 

 

Nu mă așteptam la atâtea amabilități (se vede că te caracterizează 

metoda în salturi!).  

Îți mulțumesc pentru Jungbauer, care e foarte interesant pentru mine, 

dar îl citesc numai din când în când, ca să nu-mi întrerup lucrul. Am citit puțin 

și din celelalte extrase pe care vreau să ți le restitui și te-aș ruga să-mi spui 
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cam care ar fi ultimul termen, ca să nu fi jenată de lipsa lor. 

Am amânat răspunsul în nădejdea că vor apare extrasele, dar au venit 

mai târziu de cum credeam. Alaltăieri ți-am trimis unul: Cântece rituale 

funebre din Ținutul Pădurenilor, un capitol din monografia la care lucram 

când făceați dv. ucenicie la folclor. 

M-au bucurat veștile despre soacră: se vede că bursa face și miracole 

(sau exagerez eu?). Sunt nădejdi, după cum am înțeles eu, ca pe toamnă să fie 

gata (sau și mai repede?). Pe toamnă voi fi și eu gata cu istoria folcloristicii 

românești și dacă va apărea în anul viitor voi fi foarte mulțumit. 

Problema traducerii metodei rămâne pe mai târziu, adică după ce 

termini cu soacra – altfel nici nu se poate și nici nu e recomandabil din toate 

punctele de vedere – și după ce termin și eu cu istoria folcloristicii.  

De celelalte nu-ți mai face atâtea griji (zic eu, deși d-ta singură știi mai 

bine, după atâta majorat!). Dacă îmi vei trimite o fotografie de la Roma, voi fi 

foarte încântat (cum vezi, nu sunt pretențios, spre deosebire de d-ta care evoci 

fel de fel de metehne ale aparatului și așa mai departe). 

Îmi pare bine că mama d-tale se ține voinică. 

Cu cele mai calde urări de spor la lucru și cu mulțumiri repetate pentru 

amabilități, Ovidiu Bîrlea 

 

P.S. Sărutări de mâini mamei d-tale și multe salutări prof. Ranke! 

Era să uit: nu cunosc nici o lucrare despre relațiile dintre baladele 

române și cele ucrainiene. Îmi pare rău… 

O.B. 

 

 

38 

București, 21 aprilie 1973 

Stimată domnișoară, 

 

A trecut nu știu câtă vreme fără să ne învrednicești cu vreun semn. Adică 

– pardon! – cele câteva fotografii pentru care îți mulțumesc și eu, și mai cu 

seamă maică-mea. 

Probabil te-ai afundat în soacra rea și nu mai vrei să ieși din „temă” 

până cine știe când. Barem de l-ai da gata pe Ranke, să iasă la pensie năucit și 

de temă în sine (!), și de tratarea ei (!!).  

A fost drăguță Jutta și mi-a trimis niște felicitări de Anul Nou, i-am 

răspuns ca pentru toți.  

Mi-a spus dna Dosios că i-ai telefonat pe scurt, cu care prilej ai 

confirmat presupunerile că faci numai teză la Ranke, încolo nimic, nu mai vrei 

să știi de alții de prin alte părți. probabil că asta te inspiră, cum se zice, și 

atunci totul e motivat.  

[Continuarea acestei scrisori nu s-a păstrat] 
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39 

Göttingen, 10 mai 1973 
 

Soacră, soacră, poamă acră 

Cât te-i coace, tot nu te coace… 

 

Stimate domnule Bîrlea, 

 

Aveți dreptate că mă certați, dar în afară de soacră, aproape nimic nu 

mai știu. Pregătisem pentru Dv. și Bombonel a copie a soacrei, adică a celor 

200 p. care sunt gata, să-mi faceți o critică aspră și constructivă. Însă a venit 

dna. prof. Mahnken
244

 și i-am dat ei copia s-o citească și ea a vrut s-o trimită 

la Dv., dar, precum văd, Mahnken are alte treburi. 

De la Marea Nordică am ajuns cu soacra până în Grecia și Asia Mică. 

Am ajuns la probleme de specie – în legătură cu Heldenlied
245

, probleme de 

istorie – războaie împotriva tătarilor, turcilor și cruciade. Oricui arăt ce am 

scris, zice: Hm, da! și nimic mai mult. Toți spun că e f.[oarte] greu, că nu sunt 

specialiști etc. Așa tot mă neliniștește ceva. Aș prefera o vorbă clară – bine sau 

rău. Am fost de două ori la prof. Max Braun
246

 care – ca pensionar (70 a.[ni]) 

– se bucură când vine cineva la el. I-am expus ideile mele și mi-a spus că-i par 

convingătoare. În orice caz, pe Vargyas l-am făcut ferfeniță. 

Pe lângă soacră am mai făcut, totuși, ceva: în legătură cu probl.[emele] 

folcloristului, am atins probleme comerciale și turistice – Basmul azi în 

reclamă, parodie, bancuri etc. și am pus accent pe așa numitele 

„Märchenzoo”, „Märchengarten”. Vă copiez referatul pe care, mai 

aprofundat, vreau să-l prezint la Helsinki, în grupa a II-a, „Masslore”. În 

Germania sunt cca. 200 de asemenea grădini, cele mai vechi de la începutul 

secolului, majoritatea din anii după 1950 și sunt afacerea cea mare. 

Rădăcinile sunt, pe de-o parte, în parcurile de distracție, „Prater” din Viena 

sau „Disneyland”, pe de altă parte așa-zisa „Gartenzwegkultur” sau „Kunst 

und Kitsch im Vorgarten” și a treia – arte de cioplit în lemn din Munții 

Metalici (Erzgebirge) germani, unde se produceau de mineri așa-zisele 

„Weihnachtsknippen” și alte reprezentări mecanice. Până acuma nu a publicat 

nimeni ceva despre acestea și sper că voi avea succes, dacă nu vine cineva 

deja promovat și mi-o ia înainte. 

Pe de altă parte, am auzit că Taloș cu Brednich vor să publice 

manuscrisul Staufe-Simiginowicz
247

. Eu de mult rugasem pe ceilalți să mă lase 
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pe mine să fac asta, că din tot ce am lucrat în Rom.[ânia] nu am putut folosi 

aici nimic (doar scrisorile Grimm
248

 vor apare la sf.[ârșitul] anului, după 5 ani 

de așteptare). Noi am fotocopiat manuscrise pentru Enciclopedie și le-am 

transcris. Harkort l-a mai tipizat. Acum aflu pe alte căi că ei vor să facă asta. 

În ce și cine să mai cred? Din materialul și pe calea pe care am început-o eu 

lucrează Hanni cu mare succes. E bine. Hanni e corectă. Dar eu aici ce pot 

face? 

Am vorbit cu Ranke și v-a trimis materialul Enciclopediei, el uitase că 

nu sunteți membru în Society
249

. Ar fi bine să vă exprimați dorința de a fi 

membru, să vă invite la Helsinki, unde tema veracității ar fi ceva pentru dv. și 

că ați dori să colaborați la Enciclopedie. El, ca bun saxon de nord, nu 

îndrăznește. Cu Jutta nu mă mai am deloc. Der Mohr hat seine Pflicht 

getan
250

. De astăzi!!! 

Mai știți unde a rămas obiectul pozelor? Eu nu știu! 

Deocamdată atât! Succes! Și numai bine! Helga 

 

 

40 

București, 10 iunie 1973 

Stimată domnișoară, 

 

Cum vezi, nici eu nu mă grăbesc cu răspunsul. Mai ales că cele două 

comunicări (sau referate?) ale d-tale despre Märchenfolklorismus și 

Märchengarten mi-au pus unele întrebări la care n-aș putea da răspuns, cel 

puțin deocamdată (pentru că în lumea cercetării nimic nu e definitiv). Cele 

relatate de d-ta sunt höchst interessant
251

 și vor trebui coroborate cu 

observațiile de până acum asupra prezenței basmului în lumea copiilor. 

Și fiindcă am început cu referatele, te anunț – poate știi deja – că am 

răspuns la invitația de a colabora la Enzyclopädie des Märchens cu ce am 

socotit că pot fi util. La litera A nu mi s-a părut nimic din cele anunțate de 

mine că ar intra în câmpul accesibil mie. Chestiunea înscrierii la Society mi se 

pare tranșată de multă vreme, cel puțin așa știam eu (încă de la Atena din 1964 

și, din ce mi-a spus și Ranke, din 1969). 

E bine că ai ajuns la sfârșit cu Soacra, chiar dacă ai șovăieli. Degeaba 

întrebi pe unul și pe altul să-ți dea un răspuns clar, fiindcă acesta nu-l poți da 
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decât singură. Nu uita că în acest domeniu, unde umbli peste toată Europa, 

dacă nu și mai departe, e greu de a da un „răspuns clar”, ca să nu mai vorbim 

de unul definitiv. Singurul lucru corect este de a-ți spune părerea la capătul 

investigațiilor, nuanțând-o cu „poate”, „probabil”, prin care îți arăți 

îndoielile. Mai târziu, poți veni cu rectificări și cu un „răspuns clar”, fiindcă 

nu te oprește nimeni de la așa ceva, mai ales că mulți obișnuiesc să procedeze 

în acest fel. Și apoi, cum zicea Iorga, mai bine să te întreci tu pe tine, decât să 

te întreacă alții. Dacă mi-ar fi venit lucrarea, ți-aș fi citit-o cu luare-aminte 

(cred că și cu plăcere!) și ți-aș fi spus ce cred, dar, repet, iluminarea tot de la 

d-ta va trebui să vină, fiindcă ai păscut mai mult materialul, chiar dacă 

formularea ca atare a concluziilor va putea fi îmbunătățită, rectificată de 

cineva cu mai multă experiență și cunoștințe. După părerea mea, îți lipsește 

numai curajul, te-ai zăvorât îndărătul timidității, de unde te aperi cu disperare. 

Ar fi timpul (höchste Zeit!) să descui lada și să pui marfa pe tarabă în văzul 

lumii… Căci dacă ai să te temi ce o să zică x și y, nu mai ieși niciodată din 

impas. 

Cât privește Staufe-Simiginowicz, nu e o plăcere întâlnirea cu altcineva 

din care să constați că ai făcut o muncă de prisos. Eu nu am discutat mai nou 

cu Taloș, nu țin minte să-mi fi spus ceva, decât că eu, când a plecat la 

Freiburg, i-am spus că ar fi bine să extragă din reviste colecția St.[aufe]-

Simiginowicz – și altele care ar mai fi – dar se vede că Brednich l-a împins mai 

departe (sau invers?) fără să te fi încunoștiințat măcar. De unde nevoia de-a 

lucra cu obloanele deschise! 

Despre eventuala d-tale venire încoace nici o aluzie. Dacă se va 

întâmpla anume în vara asta, te rog să mă anunți din timp. 

Cu cele mai calde urări,  

Ovidiu Bîrlea 

 

 

41 

Göttingen, 19 dec. 1973 

Stimate domnule Bîrlea, 

 

Regret foarte mult că nu am mai reușit să vă văd. Ceața și zăpada ne-au 

stricat tot programul. La aeroportul din Târgu Mureș am stat 4 ceasuri; la Cluj 

am așteptat un ceas și de la Sibiu trebuia să venim cu trenul, să nu pierdem 

avionul spre Frankfurt. Așa că am sosit la 20
15

 la Buc.[urești]. De la ora 20 ne 

așteptau la COȘ
252

 prof.[esorul] Condurachi, Berza etc. pentru masa de rămas 

bun. Aceasta a început apoi la ora 22
30

 și am terminat cam pe la miezul nopții. 

Apoi n-am mai îndrăznit să vin la dv. La recepție am găsit teza mea și 2 cărți. 

Vă mulțumesc f.[oarte] mult. Părerea dv. despre teza mea m-ar interesa 
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 Casa Oamenilor de Știință. 
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deosebit de mult. Cred că cele două capitole despre cântecul grec și francez 

sunt cele mai bune. Asta-i părerea mea. Vă rog să-mi scrieți mai pe larg. 

La Sibiu am vorbit cu Anca Goția
253

. Se pare că e fată bună. Cam 

speriată încă de ceea ce trebuie să facă. Lucrează folclor săsesc!!! Vrem să 

publicăm pe Schuster. Datarea mea, adaosul ei, textele lui Schuster și 

comentarii făcute de ea. Ea va veni la dv. s-o sfătuiți. Vă rog să nu o speriați. 

Pentru a vă mai îndulci puțin, v-am expediat un calendar frumos. 

Am ajuns bine acasă și mă văd iar confruntată cu reaua realitate din 

Göttingen. De altfel, au cam început vacanțele. 

În așteptarea unei ample critici din partea dv., vă doresc, deocamdată: 

Sărbători fericite și La mulți ani! Helga 

 

P.S.: După întoarcere am dormit 2 zile. 

La mulți ani! 

Mama Stein 

 

 

42 

Göttingen, 21 ian. 1974 

Stimate domnule Bîrlea, 

 

A venit Anul Nou și nu am nici o veste de la dv. Mă așteptam deja la o 

critică f.[oarte] aspră, dar constructivă, dar nimic n-a venit. Sper că ați primit 

deja cealaltă scrisoare a mea, pe care v-am trimis-o imediat după întoarcere, 

în care v-am confirmat că am primit teza mea, pe care mi-ați lăsat-o la 

recepția hotelului. Ce noroc că mai există recepții, altfel ar fi trebuit să vă scol 

la miezul nopții din pat, să ajung iarăși în posesia „soacrei mele iubite”. Dar 

vă rog insistent să-mi scrieți ce părere aveți despre aceste produse ale capului 

meu. Sunt acuma pe cale să scriu capitolele-concluzie și am nevoie de puțină 

încurajare. Sau e așa de rea încât credeți că nu merită nici un cuvânt din 

partea dv.??? Chiar acum mă zbat cu problemele de structură. Of și vai!!! În 

această privință, am ajuns la concluzii care seamănă cu cele ale lui 

Christensen și Honti, referitoare la „motive principale” și „accesoires 

epiques” precum am citit aseară în articolul lui Greverus – Thema, Typus und 

Motiv, în vol.[umul] celui de-al IV-lea Congres de la Atena. De! Nu mai putem 

scoate nimic nou. 

Până la sfârșitul lui februarie nu o duc bine. În 13.02. trebuie să scriu o 

lucrare pentru un seminar de limba sârbă și constat că nu mai pot învăța 

cuvine, și cele pe care le-am știut, le-am uitat. Iar, of! Până în 28.02. trebuie să 

predau și „soacra”. Caut cu disperare o secretară să mi-o bată curat, cu toate 
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 Anca Goția (n. 1943) – cercetător sibian cu preocupări legate de folclorul sașilor din 

Transilvania. 
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indicațiile bibliografice în 99 de limbi. Alt of! Și pe urmă, cât o să coste! Alte 7 

ofuri! Am peste 350 p.! Apoi și alte obligații! Mă lupt să facem lectoratul de 

română, lectorat plin, înseamnă alergătură, keep smiling, și antecamera. Dacă 

plec eu, cine să-l facă pentru banii ăștia. Alt prost nu se mai găsește și atunci 

postul s-a dus dracului, și asta tocmai acum, când cercetarea sud-est 

europeană iar s-a înviorat aici.  

Azi am avut o surpriză: m-a sunat dl Oprișan
254

, zicând că dv. i-ați atras 

atenția asupra ființei gingașe. El v-a mai căutat înainte de Crăciun, dar i s-a 

spus că sunteți în voiaj.  

Sper că ați petrecut sărbătorile cu bine și cu multe colinde. Mama mea a 

fost f.[oarte] bolnavă între Crăciun și Anul Nou, febră mare, tuse, etc. Și la 

mine zvâcnește undeva, înăuntru, o răceală, dar fiindcă am fost toamna la 

mare, nu iasă și nu tușesc.  

Na, acum v-am plictisit destul cu ale mele. Acum e rândul dv. să scrieți, 

vă rog! 

Cu toate cele bune de la mine,  

precum mă știți, Helga! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________ 

Nota redacției: 
 

Mulțumim domnului prof. univ. dr. Ion H. Ciubotaru pentru că ne-a permis să preluăm 

fotografia lui Ovidiu Bîrlea, care deschide rubrica Centenarului, din volumul 

Petru Caraman, Corespondenţă, II, ediţie îngrijită de Ion H. Ciubotaru şi Remus 

Zăstroiu. Introducere şi notă asupra ediţiei de Ion H. Ciubotaru, Iaşi, Editura 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2016, p. 819. 
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 Ionel Oprișan (n. 1940) – folclorist român, filolog, editor, critic și istoric literar. 



 

 

STUDII ŞI COMUNICĂRI DE ETNOLOGIE, Tomul XXXI/2017, p. 87-94. 

 

 

 

 

 

 

Cercetarea calitativă în etnologie: concepte, metode,  

principii de validare 
 

Dr. Ioana-Ruxandra FRUNTELATĂ 
_____________________________________________________________________________ 

Conf. univ. – Facultatea de Litere, Universitatea  

din București, e-mail: i.fruntelata@yahoo.com 

 

 
Abstract: Qualitative Research in Ethnology: Concepts, Methods, Principles 

of Validation. The paper approaches the debate of ethnologists and cultural 

anthropologists in the 1970s over the relevance of quantitative vs. qualitative 

methods, bringing in definitions of and distinctions between pairs of concepts 

like emic/etic, regard eloigné/regard partagé and objective/subjective and 

reaching the conclusion that all perspectives should be employed according 

to the purpose of research. Actually, qualitative research uses quantitative 

data alongside other types of data from various sources (official and private 

documents, objects that can „tell a story”, accounts of informants and many 

others). Our approach continues with a description regarding the stages of 

qualitative research: collection and textualization of data (the ethnographic 

stage) and interpretation by either text analysis or construction of models and 

classifications. Finally, we shall discuss several principles that validate 

ethnological qualitative research (significance, multi-instrumentality, 

replicability, the ethic principle), suggesting that a most useful methodological 

question of qualitative research is „Why?” because even if it doesn't trigger an 

answer, it leads ethnologists towards a better understanding of their object. 

Keywords: qualitative research, private documents, ethnology, interpretation, 

methodology. 

 

Etnologia este știința cercetării culturii informale (vernaculare, implicite, 

neoficiale, „negramaticalizate”
1
 prin metoda cercetării calitative. Cu alte 

cuvinte, este interesată de „știutul comunitar”
2
, deprins ca limba maternă, caută 

                                                 
1
 Mihai Pop, Problèmes généraux de l’ethnologie européene, în Folclor românesc,   

vol. I. Texte şi interpretări, ediţie îngrijită de Nicolae Constantinescu şi Alexandru Dobre, 

Bucureşti, Editura „Grai şi suflet – Cultura naţională”, 1998, p. 267. 
2
 Irina Nicolau, Talmeş balmeş de etnologie şi multe altele, Bucureşti, Editura Ars Docendi, 

2001, p. 20. 
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Activitatea de folclorist a etnomuzicologului  

arădean Ioan T. Florea 
 

Dr. Elena Rodica COLTA 
______________________________________________________________________ 

Cercetător – Centrul Cultural Județean Arad 

e-mail: rodica.colta@gmail.com 

 

 
Abstract: The folklorist work of Ioan T. Florea, ethnomusicologist from Arad 

Graduate of the Pedagogical School in Arad, where, under the guidance of 

their teachers he began to gather the first folklore collections, Ioan T.Florea, 

the only ethnomusicologist in Arad after the Second World War, attended the 

Bucharest Conservatory, after which he was employed as a researcher at the 

Institute of Folklore of the Romanian Academy. Only one year after returning 

home for personal reasons, and employed as a folklorist at the State 

Philharmonic of Arad, Ioan T. Florea has continued to work with his former 

colleagues from the institute, and performed folklore collections in different 

areas of the country, working his whole life using the methods of the 

prestigious Bucharest institution. During his 30 years of activity he managed 

to gather in Arad County and surrounding villages a prestigious repertoire of 

instrumental music, with an unique professional quality of the transcriptions. 

Similarly, the descriptions done for the registered performers are offering 

valuable data about instrumental music in the area from 1940 to 1973, for 

those interested. 

Keywords: folklore collections, Arad, instrumental music. 

 

Primele cercetări de etnografie şi folclor din judeţul Arad datează din 

secolul al XIX-lea şi ele s-au datorat pe de o parte unor istorici, etnografi şi 

folclorişti maghiari, precum Márki Sándor, Czárán Gyula, Béla Bartók sau 

Alexics, unii ajunşi după 1889 membri ai Societăţii Etnografice Maghiare
1
, iar 

pe de alta unui lung şir de învăţători, preoţi, profesori, scriitori şi avocaţi 

români, care au alcătuit primele colecţii româneşti de folclor în stilul diletant al 

vremii. Menţionăm în acest sens culegerea de colinde din 1859
2
 a lipoveanului 

                                                 
1
 Gheorghe Alexics este ales în 1889 raportor pentru secţia română în cadrul Societăţii 

Etnografice Maghiare. 
2
 Colinde, Pesta, 1859. 
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Zânele sorţii: cult, naraţiune şi spectacol 

 
Dr. Narcisa ȘTIUCĂ 

________________________________________________________________________ 

Conf. univ. dr. – Universitatea din București, 

e-mail: n.stiuca@gmail.com 

 

 
Zusammenfassung: Die Schicksalsmusen: Kult, Erzählung und Theater-

aufführung 

Der Beitrag verfolgt die dreifache „Karriere” der Nornen (ursitoare) in der 

rumänischen Volkskultur: die mythische, die sich in Glauben und rituellen 

Handlungen zur Ausgestaltung eines Nornenkultes niederschlägt, die 

narrative, bezogen auf Erzählungen mit mythischem Kern und der Funktion 

der Ritusbewahrung und -überlieferung und die szenische, die in der 

gegenwärtigen Epoche der Medienkultur zu verdanken ist. 

Heutzutage bewirken die feierliche Gestaltung und Marketisierung der 

Übergangsriten bei den Menschen einen Einstellungswandel gegenüber den 

Nornen: Bei Familienfesten zur Taufe der Neugeborenen enthüllen die 

Animateurinnen, welche die Nornen darstellen, das Geheimnis des Mythos, 

wobei sie ihn allen zugänglich machen. Obwohl sie aus den Medien (aus 

Zeichentrick- und Spielfilmen) übernommen wurden, werden diese Gestalten 

geladen, das Schicksal des Kindes vorauszubestimmen, folglich lässt sich 

behaupten, dass die Angst vor dem unvorhersehbaren, unerbittlichen Fatum 

sich lediglich umgewandelt hat und nicht verschwunden ist. 

Schlagwörter: Nornen, rumänischen Volkskultur, Taufe. 

 

Zânele, reprezentări mitice universale, prezintă o interesantă „carieră 

culturală” atât prin vechimea lor dublată de prestigiu – în culturile vechi, 

populare, – cât şi prin fulminanta lor reevaluare folcloristică urmată de adaptări 

şi mai apoi de adoptarea lor ca personaje emblematice ale basmului. 

Practic, zânele au trecut de la un statut modelat de valorile Sacrului la 

unul pus sub semnul fabulosului, cu toate convenţiile pe care le presupune 

această viziune asupra lumii.  

Una dintre cele mai evidente mutaţii, derivată din reinterpretarea 

funcţiilor, este imaginea solitară a acestor personaje în raport cu cea a 

avatarurilor lor mitice. Ambivalenţa dată de apartenenţa la lumea Sacrului se 

estompează în basm prin reconversia mitului şi sublimarea acestuia: zânele 

mailto:n.stiuca@gmail.com
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A doua viață a patrimoniului imaterial:  

comunicare sau salvgardare online? 
 

Dr. Maria BARNA 
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Consultant artistic – CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu 

e-mail: mariaspatariu@gmail.com 

 

 
Abstract: The second life of intangible heritage: communication and online 

safeguarding. The study deals with the relation established between 

intangible heritage and global, online media. This brings up the question 

whether official websites, content-sharing websites and social networks are 

media of safeguarding intangible heritage or means of promoting it? Content-

sharing websites and social networks are not scientifically-constituted 

archives, but their importance is continuously growing today, as they ensure 

non-formal education and communication of intangible heritage to large and 

heterogeneous audiences. Considering these aspects, the paper analyses 

aspects of computer-mediated communication inside the project “Travelling 

through the Land of Wine”; here, a multimedia online exhibition reflects the 

results of scientific researches dealing with the importance of viticulture 

inside the intangible heritage from Tarnava Valley, while posting and 

uploading on Facebook and YouTube is meant to ensure the promotion of 

researched intangible heritage to wide audiences. 

Key words: intangible heritage, safeguarding, global media, social network, 

website, archive. 

 

În anul 2003, Conferința generală a Organizației Națiunilor Unite pentru 

Educație, Știință și Cultură, UNESCO, a elaborat Convenția pentru salvgardarea 

patrimoniului cultural imaterial, la care au raliat peste 150 de țări din lume
1
. 

Necesitatea creării acestui cadru legal și programatic de protejare și promovare 

a patrimoniului imaterial a fost dată de procesele contemporane de 

mondializare și de transformare socială, care „pot antrena totodată, ca și în 

cazul fenomenelor de intoleranță, grave amenințări privind deteriorarea, 

                                                 
1
 The Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, http://www. 

unesco.org/new/en/santiago/culture/intangible-heritage/convention-intangible-cultural-

heritage/ 
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Spectacolele de teatru muzical coregrafic, 

între cultura tradițională și artele spectacolului 
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e-mail: silviactj@yahoo.com 

 

 
Abstract: Musical choreografic theatre shows, between traditional culture 

and entertainment arts. The study discusses the concept of musical 

choreographic theatrical shows, dedicated to traditional culture. This type of 

folklore show, seldom approached by scientific researchers and artists, 

should be regarded both as a means of preserving traditional culture and as a 

show, deeply rooted into the artistic requirements of the 21
st
 century 

performing arts and into the needs of the spectators. In this context, the 

specific characteristics of such productions are illustrated through shows put 

on stage by „Cindrelul-Junii Sibiului” Professional Folk Ensemble. Their 

positive impact is to be observed in promoting authentic heritage and in the 

increasing interest of artists and general audience. 

Keywords: folklore, traditional culture, cultural heritage preservation, show, 

performing arts, musical theatre choreography, public, Cindrelul-Junii 

Sibiului. 

 

Într-un secol XXI în care gadgeturile și comunicarea online sunt parte 

importantă a vieții noastre, în general, și a artelor spectacolului intrinsec, se 

impun două întrebări:  

Care este rolul spectacolului folcloric în societatea contemporană, având 

în vedere faptul că el este un act cultural de conservare și promovare a culturii 

tradiționale, a unei lumi aflate în plină dezagregare?  

Este acesta atractiv pentru publicul contemporan și pentru viitoarele 

generații? 

În calitate de coregraf și manager al Centrului Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu, am 

încercat să ofer un răspuns prin spectacolele de teatru muzical coregrafic, puse 

în scenă de Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”, care au 

ca scop prezervarea și promovarea culturii tradiționale și ralierea la rigorile 

spectacolului contemporan. Urmând linia acestor preocupări, consider că 
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Importanța artei olarului în devenirea unui meșteșug 
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e-mail: mihaescucor@yahoo.fr 

 

 
Résumé: L’importance de l’art du potier pour son métier représente un essai 

de recherche sur la personnalité conçu dans le contexte de la culture 

populaire. 

L’ouvrage est une investigation du processus créatif d’un potier: Victor 

Vicşoreanu de Horezu, qui a crée un style personnel en utilisant en même 

temps les motifs et les représentations traditionnelles. 

La personnalité artistique a eu grande influence sur l’évolution de la poterie 

de Horezu, savoir-faire qui, en raison de valeur et de ses vertus, a été inclus 

dans la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel UNESCO. 

Mots-clés: potier, culture populaire, Horezu, patrimoine culturel. 

 

Cercetarea personalităţii în contextul culturii populare este o încercare ce 

se situează la graniţa dintre antropologie şi psihologie şi care poate porni de la 

sintagma personality studies introdusă de S. Erikson (1951) în studiul culturii 

tradiţionale.  

Lucrări despre personalitate sau de personalitate, raportate la arta 

populară prin creatorii care o reprezintă, precum cea intitulată Personalitatea şi 

schimbarea culturii populare, semnată de Tiberiu Graur, sunt absolut necesare 

pentru înţelegerea procesului evolutiv al culturii tradiţionale, influenţat în bună 

parte de elementul personalitate, „care apare în momentul în care individul 

depăşeşte prin ceva modelul învăţat şi deprins, când o necesitate materială 

încearcă a fi satisfăcută pe alte căi decât cele bătătorite”
1
. 

Convinsă fiind de necesitatea acestor monografii de artă populară, ca 

demonstraţii de etnologie aplicată, care să fie orientate spre investigarea procesului 

creativ, îmi propun prin această lucrare o incursiune în lumea unui creator popular 

vâlcean, pentru a vedea cum, parafrazându-l pe Simion Mehedinţi, acesta a 

                                                 
1
 Tiberiu Graur, Personalitatea şi schimbarea culturii populare, în „Anuarul Muzeului 

Etnografic al Transilvaniei”, 1922-1997, 75 ani, 1997, serie nouă, Editura Mediamira, 

Cluj-Napoca, 1997, p. 47. 
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Abstract: Children’s computer games of the traditional community in the 

village of Mândra (Făgăraș). Starting from the concept of homo ludens, this 

work analyzes the data obtained with consideration to previous ethnological 

research on children's games and toys. The specific of the local children's 

play holds a more general meaning, related to the identity of the community 

to which they belong - that of Mândra village, in the Făgăraș area, Romania. On 

one hand, ludic manifestations of children belong to the contemporary traditional 

mentality of the Romanians, which is a collective mentality based on a 

mythical thinking, a magical vision of the world and symbolic logic. On the 

other hand, diversity of electronics and computer games in the village of 

Mândra illustrates the adaptation of the creative spirit of children in the 

virtual world of consumer society. Research suggests that the development of 

an irreversible separation process occurred between the child and the toy 

and/or game they play, which leads to a form of alienation. 

Keywords: „homo ludens”, children's play, collective mentality, magical 

vision. 

 

Pe măsură ce tehnologia devine accesibilă tuturor zonelor geografice şi 

categoriilor sociale, individul accede din ce în ce mai mult în sfera „magică” a 

computerului, iar vârsta de la care începe să învețe abc-ul tehnologizării este 

din ce în ce mai mică. Întrebați ce se mai joacă în afară de jocurile specifice 

comunității tradiționale, majoritatea copiilor din Mândra pe care i-am 

intervievat
1
 mi-au răspuns că sunt pasionați de desenele animate și de jocurile 

pentru computer. Am constatat transpunerea desenelor animate văzute pe 

                                                 
1
 În cadrul proiectului de cercetare Sate contemporane din România – deschideri către 

Europa, finanțat AFCN, în perioada 2006-2007, coordonat de directorul Muzeului de 

Etnografie și Folclor Brașov, dr. Ligia Fulga. 
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Românii din Ungaria – cercetări și publicații 

legate de cultura tradițională 
 

Emilia MARTIN 
___________________________________________________________________ 

Muzeograf – Munkácsy Mihály Múzeum, 

Békéscsaba, e-mail: martyinemilia@gmail.com 

 

 
Abstract: Romanians in Hungary – Research and Publications on 

Traditional Culture 

From the point of view of their geographical locations, the Romanian living 

in Hungary are not a compact group but are rather scattered in several 

settlements in Békés, Hajdú-Bihar and Csongrád counties, where they live 

together with Hungarians, Serbs, Slovaks, Germans and Roma. The 

Romanian traditional communities have lived isolated in certain settlements, 

and that is why they have managed to preserve their specifically Romanian 

features and their specific secular dialect for a long time (up to the 60s). 

Having lived in a Hungarian environment for centuries, their traditions 

underwent transformations acquiring a special character. The field studies 

were initially hindered by the lack of specialists. Starting with the 1960’s, the 

first articles, studies and volumes appeared about the various fields of 

ethnography and the folklore of the Romanians in the country. In the 1970s, 

researching the ethnography and folklore of the Romanians living in Hungary 

officially fell into the duties of the Békés County Museum, and Research 

Institute of the Romanians in Hungary was established in the 1990s, 

institutionalizing thus the research. The conservation of traditions had an 

important role in the life of Romanian communities until recent years 

because, alongside with their native language, traditional culture was the 

second significant element defining ethnic identity. 

Key words: Romanians, Hungary, language, tradition, identity. 

 

Cultura populară a românilor din Ungaria 
 

În ceea ce priveşte aşezarea geografică, românii din Ungaria nu 

alcătuiesc un grup compact, ci sunt răsfiraţi în Giula, în Budapesta şi în mai 

multe localităţi din judeţele Békés, Hajdú-Bihar şi Csongrád, unde convieţuiesc 

cu unguri, sârbi, slovaci, nemţi şi rromi. Ca toate comunităţile tradiţionale, şi 

cele româneşti au trăit, în cadrul unor localităţi, izolate, închise, lucru care le-a 

mailto:martyinemilia@gmail.com
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Simboluri străvechi în ornamentica arhitecturală  

a bisericilor de lemn hunedorene (I) 
 

Mircea LAC 
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Profesor de arte tradiționale – Școala populară de arte  

Deva, e-mail: lac_mircea@yahoo.com 

 

 
Abstract: Ancient symbols depicted in the architectural ornamentation of 

wooden churches in Hunedoara county. The horse is a domestic animal most 

often encountered both in Romanian mythology and universal symbolism. In 

Romanian tradition, the horse is known as a symbol of fertility and fecundity 

(we find it in the games of „Caiutilor”, „Calusarilor” or „Intreceripe ecvestre 

de primavara”). One of the most archaic representations is the figure of 

„Calul Psihotomp”, who carries the soul of the deceased in afterlife, an image 

you can find carved on the wooden consoles which support the roofs of many 

old Romanian churches (the churches in Braznic, Lunca Motilor, Runcsor, 

Curechiu, Birtin, Bacea, Basarabasa, Rovina, Boz, etc.). But in Romanian 

folklore, the horse has multiple connotations. Ever since Neolithic figurines 

and votive plaques from the beginning of our era, the era of the „Cavalerul 

Trac”, who also had attributes of divinity, these have continued with the 

feared „Cai a lui Santoader”, in the form of a horse head on benches, 

household tools ( cups, spoons, hand crosses, etc.) and have ended with the 

legendary „Cal Nazdravan”, which helps, in the dramatic tales, a hero to 

attempt to conquer the world seen or imagined or to find the secret of 

„Eternal youth and eternal happiness”. 

Keywords: horse, universal symbolism, Hunedoara County. 

 

Din vremurile cele mai îndepărtate și până spre sfârșitul secolului al 

XIX-lea peste 70% din teritoriul țării noastre a fost ocupat de păduri.
1
 Este 

astfel firesc ca în România să se vorbească despre o adevărată civilizație a 

lemnului, civilizație dovedită de numeroasele mărturii materiale și spirituale 

păstrate încă vii până în zilele noastre. În credințele populare tăierea unui 

arbore sau a unui pom nu însemna un act de distrugere a lui, de ucidere, ci era 

un act de umanizare prin care acesta primea o nouă identitate și o nouă 

                                                 
1
 C.C. Giurăscu, Din istoria pădurii românești, Cluj, 1972, p. 6. 
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„Ion Mușlea. Schimburi epistolare cu respondenții  

la chestionarele Arhivei de Folclor a Academiei Române” 

Note de lectură 
 

Ana GRAMA 
________________________________________________________________________________ 

Cercetător – Complexul Național Muzeal ASTRA, 

e-mail: gramaana@gmail.com 

 

 
Zusammenfassung: „Ion Mușlea, epistolarer Austausch mit den Beant-

wortern der im Folklorearchiv der Rumänischen Akademie aufbewahrten 

Fragebogen”. Gedanken am Rande einer Korrespondenz 

Die Veröffentlichung des Briefwechsels zwischen Ion Mușlea und den 

Mitarbeitern des „Folklore-Archivs” hat zu umfassenden Überlegungen zum 

Briefphänomen geführt, das die wissenschaftliche Recherche und deren 

Ansatzperspektiven entscheidend geprägt hat. Der Beitrag würdigt die 

Erudition und Begabung der Klausenburger Herausgeberin Cosmina  

Timoce-Mocanu sowie ihren wissenschaftlichen Dokumentationsaufwand. 

Schlagwörter: Mușlea, Folklore-Archivs, Korrespondenz. 

 

Poate printr-o întâmplare, sau pentru că această temă plutea în aer, în 

urmă cu doi ani ne-am oprit atenția asupra fenomenului epistolar, a 

corespondențelor.  

Ne preocupă încă încercările de a mai găsi astfel de fonduri 

documentare, chiar și piese disparate de acest tip, pentru că rezultatele 

investigațiilor noi păreau dezamăgitor de singuratice, atunci când nu se 

constata că astfel de mărturii pur și simplu nu mai sunt, au pierit și pier într-un 

ritm descurajant de grabnic. Pe de altă parte, conștiința faptului că numeroase 

date esențiale din viața societății stau ascunse în mărunțișurile vieții cotidiene, 

devenite sau nu tradiție clasică, este tot mai acută. Că tensiunile vremilor se 

reflectă semnificativ, generos, convingător și în stările pe care le produc 

oamenii mai mult sau mai puțin remarcați și reținuți de Marea istorie, sau chiar 

unii oarecare, sau doar suportă aceste stări, ei, care, dacă nu fac istoria sunt 

suportul ei necontestat, ne apare azi de cea mai mare actualitate. O oarecare 

secetă culturală pe acest palier s-a manifestat și pentru că, fatal, orice astfel de 

abordare putea aduce la lumină persoane neagreate de regimul comunist, 
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De la tipologia folcloristului finlandez Antti Amatus Aarne 

la universul basmului românesc văzut  

de etnologul Adolf Schullerus 
 

Dr. Constantin ITTU 
________________________________________________________________________________________ 

Profesor asociat – Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, 

e-mail: constantinittu@yahoo.co.uk 

 
Abstract: From the typology of the finnish folklorist Antti Amatus Aarne to 

the universal Romanian tale as seen by the ethnologist Adolf Schullerus 

The purpose of this paper is to better understand the activity of Antti Amattus 

Aarne, a representative of the Finnish historico-geographic school of folklore. 

On one hand, the Finnish researcher has created a system for analysis and 

clasification of fairy tales. On the other hand, the Transylvanian German 

ethnologist Adolf Schullerus said that not all the Romanian fairy tales fit into 

the framework of Aarne's classification. Taking all these into consideration, 

one of this research’s goals is to analyze the differences, as well as the 

similarities of the Romanian texts regarding the Antti Aarne's system. 

Keywords: Antti Amattus Aarne, Adolf Schullerus, basme românești, 

etnologie, tipologie, clasificare. 

 

Alvin Toffler (1928-2016) făcuse, la un moment dat, un calcul 

interesant: cum și-a petrecut omul viața în ultimii 50.000 de ani. Dacă am 

împărți – afirma el – această cifră la 62 (durata medie a vieții unui individ) s-ar 

obține 800 perioade de viață, reprezentând succesiunea corespunzătoare a 

generațiilor umane pe Terra. Din cele 800 de perioade, omul a petrecut cam 

650 dintre ele în peșteri, 150 în locuințe și abia în ultimele 70 de perioade a 

reușit să comunice efectiv de la o perioadă la alta, datorită scrisului. Abia în 

ultimele șase perioade de viață, masele de oameni au ajuns să vadă cuvântul 

tipărit
1
. 

                                                 
1
 Alvin Toffler, Șocul viitorului, București, Editura Politică, 1973, p. 20. Autorul insistă 

asupra faptului că așa cum un individ poate opta conștient pentru un stil de viață, tot 

așa, și o societate poate opta pentru un stil de civilizație. Autorul afirmă că acesta este 

un lucru nou în istorie. În trecut civilizațiile apăreau la întâmplare. Astăzi acest proces 

atinge pentru prima dată nivelul conștiinței. Prin aplicarea unei politici tehnice 

conștiente – paralel cu alte măsuri – putem contura civilizația de mâine (Ibidem, p. 

mailto:constantinittu@yahoo.co.uk
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Despre noroc și căutarea șansei sau  

despre etnologie și Pokemoni 
 

Dr. Camelia BURGHELE 
_________________________________________________ 

CS I – Muzeul Județean Zalău, 

e-mail: cameliaburghele@gmail.com 

 

 
Abstract: On luck and searching chance or on ethnology and Pokémons 

This paper supports the idea that the old cultural behavior structures in the 

traditional village were taken into the modernized community of the current 

villages and cities to a great extent. In spite of the modernization, 

urbanization, cybernation, and secularization of the contemporary society, the 

appeal to resolving crisis through magic has been kept, as well as the need for 

the imaginary, for the fantastic, for magic. Such a climate highly stimulates 

the search (of happiness, soulmate, long youth but also of a job, comfort, 

right drug or of the lucky Pokémon) and capitalizes on the luck – bad luck 

relationship. In this „hunting” climate of chance and luck, the search for the 

Pokémons is a depiction of the times we live, a kind of abstraction of the 

contemporary community tendencies. 

Keywords: chance, traditional village, urbanization, Pokémon. 

 

La sfârșitul lunii iulie 2016, mapamondul contemporan era marcat de 

lansarea jocului virtual Pokemon Go, care, în câteva zile, a înnebunit planeta și 

a devenit vârful audienței din prime time news pentru toate televiziunile. Părea 

că nu mai era loc de nimic altceva și că omul modern va redeveni vânător, dar, 

de data aceasta, nu de animale, ci de pokemoni, și nu în pădure, ci pe străzile 

orașelor.  

Nevoia organică de simboluri a contemporanului m-a făcut deseori să 

văd antropologia culturală ca pe o succesiune de logo-uri aparținând lumilor 

îndepărtate, exotice, coloniale, tribale, fascinante: poate creanga de aur a lui 

Frazer, poate cortul lui Malinowski, poate nuerii lui Evans Pritchard, poate 

potlatch – ul maussian sau, de ce nu, pollution / souillure a lui Mary Douglas.  

Și mă întreb dacă nu cumva imaginea, simbolul și logo-ul antropologiei 

culturale contemporane nouă va fi... Pokemon-ul și căutarea lui; poate chiar mi-

aș dori asta: nu cred că mai trăiesc prea mulți oameni pe planetă care să nu fi 

auzit de Pokemon și Pokemon Go, dar oare câți știu cu ce se ocupă un 
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Paradigme etnologice. De la spiritul critic, la spiritul științific 
 

Dr. Rodica RALIADE 
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CS I – IEF „Constantin Brăiloiu” București, 

e-mail: r_c_raliade@yahoo.fr 

 

 
Zusammenfassung: Ethnologische Paradigmen. Vom kritischen zum 

wissenschaftlichen Geist lenkt die Aufmerksamkeit des Lesers auf ein 

wesentliches Kriterium, das die Modernisierung der rumänischen Gesellschaft 

mittels der Presse durchzogen hat. Die prägnante Rolle der Letzteren bestand in 

der Verbreitung der kulturellen und wissenschaftlichen Ziele der 

Gesellschaft. Die Verfasserin geht auf die integrierende Funktion der 

volkskundlichen Beschäftigungen ein. 

Schlagwörter: Ethnologische Paradigmen, Modernisierung, rumänischen 

Gesellschaft. 

 

În 2011, la Editura Paralela 45, a apărut volumul-sinteză a celor cinci 

cărți publicate de academicianul Solomon Marcus, cu titlul sugestiv, 

Paradigme universale. În explicația dată titulaturii alese, autorul evidenția 

necesitatea comunicării/ colaborării disciplinelor, „cu ajutorul unor idei foarte 

cuprinzătoare, care au capacitatea de a traversa toate disciplinele existente; 

acestor idei le putem da numele de paradigme, în acord cu semnificația lor la 

vechii greci, care le considerau ca arhetipuri (Platon)”
1
. Ideile esențiale, care au 

traversat toate disciplinele, pot fi numite paradigme, cu sensul de ansamblu 

asociativ, căci din combinarea lor rezultă o înțelegere mai bogată, mai nuanțată 

a lumii și a comportamentului uman.  

Secolul al XIX-lea românesc este străbătut de paradigmele învățării și ale 

civilizației, marcate de evoluția tiparului, implicit a presei, oglindă a varietății 

modurilor de înțelegere și de exprimare a lumii, incluzând cultura orală. 

Străbătută de un criteriu esențial, criticismul, paradigma învățării va decanta 

noi discipline științifice. Decenii de-a rândul, informațiile etnofolclorice au fost 

ingrate celor de cultură generală, motiv pentru care alegerea și ordonarea 

                                                 
1
 Solomon Marcus, Paradigme universale, ediție integrală, Pitești, Editura Paralela 45, 

2011, p. 9. 
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Etnograful şi folcloristul Grigore Moldovan/Moldován Gergely 
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CS III – Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române” 
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Abstract: The ethnologist and folklorist Grigore Moldovan. Grigore 

Moldovan was born in 1845 in a Romanian family with origins in Moldova, 

settled in Transylvania. Though he completed his studies in Hungarian 

language, he became a professor of Romanian language and literature, and 

carried out a vast and productive activity as a Transylvanian philologist, 

ethnographer and folklorist. He has served briefly as Dean and Rector of the 

Cluj University. During his whole life, he has been firmly committed to the 

ideal of reconciliation between Romanians and Hungarians, aiming to foster 

the mutual recognition of the two cultures. He has published dozens of 

articles and several volumes in Hungarian language, which present the 

Romanian culture and literature to the Hungarian public. His endeavor has 

been condemned by Romanian nationalists and eventually he has been 

excommunicated from the Romanian cultural elite. The present article offers 

a brief overview of his activity based on his unpublished memories and the 

list of his publications in Hungarian journals. 

Keywords: Cluj, Hungarian language, Romanian culture, unpublished 

memories. 

 

Grigore Moldovan, filolog, etnograf, folclorist ardelean, profesor de 

limbă şi literatură română la Universitatea Ferenc József din Cluj, decanul 

Facultăţii de Filologie, și timp de un an, în 1906–1907 chiar rectorul 

universităţii, s-a născut la Gherla în 1845, dintr-o familie română, originară din 

Moldova. Pentru activitatea lui de etnograf şi folclorist din 1889 a fost ales ca 

raportor pentru Secţia română a Societăţii Etnografice a Ungariei.  

Grigore Moldovan şi-a urmat şcolile în limba maghiară. Până la sfârşitul 

vieţii a fost recunoscător profesorilor lui romano-catolici, piarişti că l-au ajutat 

să-şi păstreze identitatea naţională, „eul românesc” - cum a formulat el. După 

16 ani de școală în limba maghiară (a urmat şi Facultatea de drept) a început să 

publice studiile și articolele lui în limba română, limba lui maternă, în revistele 
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Comentarii la un epistolar fragmentar: 

Ion Muşlea şi George Vâlsan*
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CS III – Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române” 

Cluj-Napoca, e-mail: cosminatimoce@yahoo.com 

 

 
Abstract: Comments upon a fragmentary epistle: Ion Muşlea and George 

Vâlsan 

The present paper discusses an important moment in the history of the 

Romanian ethnology, namely the institutionalization of such researches in 

Cluj-Napoca by means of founding the Folklore Archives of the Romanian 

Academy and the Institute of Geography at the University of Cluj, from the 

perspective of the relationships between the main pawns in this process: the 

young researcher Ion Muşlea and the Professor George Vâlsan. In achieving 

the purposes of this project, I used both classical sources (scientific works of 

the two), as well as correspondence, an unedited part which Ion Muşlea and 

George Vâlsan have written between 1927 and 1932. 

Keywords: The Folklore Archive of the Romanian Academy, Ion Muşlea, 

George Vâlsan, correspondence, methodology, fieldwork. 

 

Corespondenţa dintre Ion Muşlea şi George Vâlsan nu impresionează 

cititorul prin dimensiunile sale. În Fondurile documentare ale Arhivei de 

Folclor a Academiei Române, s-au păstrat doar patru scrisori care au circulat 

între cele două personalităţi, între anii 1927 şi 1932, însă atât logica 

subsecventă dialogului epistolar, cât şi conţinutul acestora ne indică faptul că 

ele trebuie să fi fost mai numeroase. Această presupoziţie îşi găseşte argumente 

în cele păstrate de la George Vâlsan, fiecare reprezentând, practic, o replică 

epistolară la câte două scrisori care-i fuseseră anterior expediate de Ion Muşlea. 

În pofida extensiunii reduse a corespondenţei Muşlea-Vâlsan, ea îşi păstrează, 

totuşi, un loc special în cadrul corpusului de scrisori primite şi expediate de 

ctitorul Arhivei clujene, în primul rând datorită temelor pe care le subîntinde 

                                                 
*
 Această lucrare a fost realizată în cadrul Proiectului IAFAR II. 2., „Ion Muşlea. 

Schimburi epistolare cu folcloriştii şi documentele construcţiei instituţionale a Arhivei 

de Folclor a Academiei Române”, aprobat de Academia Română pentru anul 2017. 
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Practici de ușurare a morții. Studiu de caz:  

satele Băsești și Oarța de sus din zona Codrului 
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Muzeograf, Muzeul Nicolae Minovici, București, 

e-mail: silvia.valentina93@yahoo.com 

 

 
Abstract: Practices of easing the death. Case study: the villages Băsești and 

Oarța de Sus in the area of Codru 

In a traditional sense, people must pass through the three rites categories: 

birth, wedding and funeral.  

From all the above, death is the only unscheduled rite, but in traditional 

thinking, it can be speeded up by certain practices that facilitated the passage 

of the soul of the dying in ,,the world beyondˮ.  

These release practices of death are found in the villages of Băsești and Oarța 

de Sus, where I have conducted my field research. In the interviews, I have 

seen through this practice a popular religiosity combined with a dogmatic 

religiosity.  

This study analyzes the fact that Greek Catholic communities have preserved 

popular rites sometimes incorporated with dogmatic practices. 

Keywords: death, traditional thinking, practice of death, dogmatic practices. 

 

În accepțiunea tradițională, omul trebuie să treacă în viață prin cele trei 

rituri legate de naștere, căsătorie şi moarte. Pentru fiecare rit, fiecare om trebuie 

să respecte anumite practici pentru a putea accede la pragul următor.  

Trecerile de la o stare la alta sunt puternic marcate de relaţia sacru-

profan, iar prezenţa sacrului este simţită în momentele manifestate atât la nivel 

cosmic - şi ne referim aici la trecerea de la un an la altul, de la un anotimp la 

celălalt - cât şi la nivelul traseului existenţei individuale.
1
  

De la vârsta de nou-născut până la maturitate, ființa umană este supusă 

unor practici pentru a putea fi în permanentă relație cu sacrul. Dacă pentru 

celelalte etape de trecere oamenii pot să decidă sau cel puţin să se implice 

conştient, având totodată şi anumite roluri ritual-ceremoniale, moartea este 

doar acceptată, întâmpinată, uneori, ca dat firesc, dar nicidecum controlată.  

                                                 
1
 Arnold van Gennep, Riturile de trecere, Iași, Editura Polirom, 1996, p. 7-8. 
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Rumänische Volksdichtung in einer Handschrift,  

die in der Brukenthalbibliothek verwahrt wird:  

gesammelt von Anna Schuller-Schullerus 
 

Dr. Gudrun-Liane ITTU 
___________________________________________________________________________________ 

Cercetător – Biblioteca Universității „Lucian Blaga” 

Sibiu, e-mail: gudrunittu@yahoo.de 

 

 
Rezumat: Poezie populară românească, într-un manuscris din Biblioteca 

Muzeului Naţional Brukenthal: culeasă de Anna Schuller-Schullerus. 

Manuscrisul cu numărul MS 233, păstrat în colecţia de manuscrise a 

Bibliotecii Muzeului Naţional Brukenthal, provine din lăsământul 

lingvistului, folcloristului şi teologului Adolf Schullerus (1864–1928), despre 

care am scris în tomul XVI/2002 al acestei reviste
1
. Documentul conţine 

poezie populară românească culeasă de sora lui Adolf, Anna Schuller (1869–

1951), devenită după căsătorie Schuller-Schullerus. Anna s-a numărat printre 

primele învăţătoare din lumea săsească, fiind totodată povestitoare, scriitoare 

și dramaturg. Materialele din MS 233 sunt valoroase, deoarece relevă o 

preocupare aproape necunoscută a Annei, aceea de a culege şi traduce în 

limba germană poezie populară românească.  

Din scrisoarea ataşată, datată 20 septembrie 1906, reiese că a făcut-o pentru a 

veni în sprijinul unui alt frate, Felix Schullerus, contaminat, probabil, şi el de 

pasiunea împărtăşită de mai mulţi membri ai familiei sale, anume apropierea 

de creaţiile populare ale românilor:  

„Îţi mai trimit câteva cântece – scrie Anna –, pe care le-am cules de la o fată 

în casă, poate îţi foloseşte câte ceva. Cântecul «frunză verde, lin pelin» o are 

ca autoare pe Măriuţa noastră. Am aflat că l-a compus cu prilejul primei sale 

călătorii cu trenul. Cuvintele «lin pelin» nu le-am tradus, deoarece nu au sens 

şi au fost folosite numai de dragul rimei, ea folosind mult «zgomot de 

cuvinte». Cântecele au apărut în felul în care tu îţi doreşti, prin urmare, cred 

că vei găsi printre ele şi ceva folositor. Am multe lucruri de slabă calitate, dar 

şi gânduri şi simţiri frumoase, conţinute în aceste lucruri simple. De dragul 

rimei, unele cuvinte sunt modificate, astfel, în loc de «tren» apare «trin» 

etc.”. 

                                                 
1
 Gudrun-Liane Ittu, Familia Schullerus în slujba tradiţiei transilvănene, în „Studii şi 

comunicări de etnologie”, tom XVI, 2002, p. 257-264. 
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Amalia Pavelescu… la aniversare 
 

Fiică și succesoare la catedra de 

etnologie a prof. univ. dr. Gh. Pavelescu de 

la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – 

Amalia Pavelescu a împlinit, în urmă cu 

câteva luni, 60 de ani! Înregistrez faptul în 

sine cu uimire, aproape uluit de repeziciunea 

cu care s-au succedat lunile, anii și 

deceniile. În anii ’70 ai veacului trecut, când 

m-am stabilit la Sibiu, fiica profesorului 

Pavelescu era o adolescentă care frecventa, 

încă, Liceul „Gh. Lazăr”. Îl însoțea, 

adeseori, la sesiunile de comunicări științifice ale „Asociației Folcloriștilor și 

Etnografilor din Județul Sibiu” pe ilustrul său părinte și eram uimit de atenția 

cu care urmărea toate intervențiile.  

Finalizarea studiilor de filologie la Sibiu, cu o superbă lucrare de licență 

axată pe imaginea haiducului Budac în cultura tradițională din sudul 

Transilvaniei, era un semn clar că Profesorul își găsise succesorul în propria 

familie. De acum toate sesiunile de comunicări științifice ale folcloriștilor și 

etnografilor sibieni consemnau, în dreptul numelui Pavelescu, două participări, 

iar „Studii și comunicări de etnologie” înregistra, an de an, tot mai multe 

colaborări ale acestora. 

Anii s-au scurs și… iată-ne în 1997, la Facultatea de Litere din Cluj-

Napoca unde Amalia și-a susținut teza de doctorat, Poezia de ritual și 

ceremonial din Mărginimea Sibiului, sub directa coordonare a Profesorului 

Dumitru Pop. 

La retragerea Profesorului Gh. Pavelescu, din 2004, Amalia va ocupa, 

prin concurs, postul de conferențiar – titular al cursurilor de Antropologie 

culturală și Mituri și mitologie românească din cadrul secției de sociologie-

etnologie a „Facultății de științe” din Sibiu. 

În primii ani va preda și cursurile de Artă populară românească, de 

Etnografie universală și Metode de cercetare în etnografie și antropologie, 

desfășurând, în paralel, o susținută activitate științifică. Va trăi, însă, discret, în 

umbra celebrului său părinte, trecut bine de 90 de ani, pe care îl însoțea, cu un 

pilduitor devotament, pretutindeni. 
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După 17 oct. 2008 – când Profesorul Pavelescu pleca spre o lume mai 

bună, Amalia Pavelescu va recupera, va tipări sau retipări o bună parte din 

opera părintelui său. Din 2009 va deveni membră a colegiului de redacție al 

revistei „Studii și comunicări de etnologie” și a Consiliului Științific al 

Muzeului „Astra”. 

Se va implica activ în restructurarea profilului departamentului de 

Sociologie-etnologie din cadrul Facultății de Științe Socio-Umane, predând 

cursuri de asistență socială precum: Perspective antropologice în asistență 

socială, Dezvoltare comunitară și regională, Politici sociale sau Parteneriat 

public privat. 

Dascăl de vocație, Amalia Pavelescu își iubește studenții, îi însoțește, an 

de an, în teren și-i tratează întotdeauna ca pe niște colegi mai tineri. 

A editat volumele de studii de etnografie și folclor – Ethnos, nr. 6, 7 și 8, 

făcându-și o datorie de onoare din valorificarea moștenirii culturale a părintelui 

său, implicându-se profund în organizarea Colocviilor de etnografie și folclor 

„Gh. Pavelescu” de la Alba Iulia și a Centenarului Gh. Pavelescu (la Sibiu și 

Purcăreți) în 2015. 

Aparent fragilă și totuși atât de puternică, profesoara Amalia Pavelescu 

duce mai departe o moștenire culturală și științifică de o aparte importanță 

precum aceea lăsată de Profesorul Gh. Pavelescu – neuitând nici o clipă de 

drumul propriu în etnologia românească. 

Profilul său intelectual și didactic se conturează cu discreție și claritate 

prin lucrări precum Poezia de ritual și ceremonial din Mărginimea Sibiului 

(București, Editura „Paideia”, 2001), Capricorn – Studii și cercetări de 

etnologie (Sibiu, Editura Universității „Lucian Blaga”, 2003) sau Metode de 

cercetare în etnologie și antropologie (Sibiu, Editura „Alma Mater”, 2003), 

care-i asigură un loc distinct în istoria etnologiei sibiene și, de ce nu, românești. 

 

Ilie MOISE 
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Paul Niedermaier 80 

 

La sosirea mea în oraşul de pe 

Cibin, în urmă cu aproape cinci 

decenii, elita intelectualităţii sibiene 

era grupată în jurul a trei instituţii 

puternice: Muzeul Brukenthal, Cen-

trul de Ştiinţe Sociale Sibiu şi 

Institutul de Învăţământ Superior. 

Dacă prima se identifica, 

îndeobște, cu o lungă şi perenă 

tradiţie (Muzeul Brukenthal era cea 

mai veche instituţie de profil din 

această parte a Europei), iar ultima 

pregătea cu grijă prima generaţie de 

studenţi, Centrul de Ştiinţe Sociale 

(actualul Institut de Cercetări Socio-

Umane Sibiu) era pentru mine un 

adevărat centru academic, cu o 

activitate bine conturată, cu cercetă-

tori de primă mână, cunoscuţi şi 

recunoscuţi în spaţiul european. 

Prezenţe marcante în arealul cultural sibian, cercetătorii de aici 

acopereau segmente inedite de cultură, discipline cu care nu mă întâlnisem prea 

des: lexicografie, arheologie sau urbanism. Exercitau asupra mea o atracţie 

specială şi îmi stimulau curiozitatea, dorinţa de a le cunoaşte preocupările. Îi 

vizitam destul de des, îndeobşte pe Anca Goţia, viitoarea mea colegă şi pe 

profesorul Nicolae Branga, vechi amic din Țara Secașelor. Treptat, am început 

să îi cunosc şi pe ceilalţi, majoritatea având între 35 şi 40 de ani, cu cca. 10-15 

ani mai vârstnici decât mine. Îi consideram o minoritate (erau singurii 

intelectuali cu statut de cercetători din Sibiu) care trebuie protejată şi, de ce nu 

... admirată. Pentru mine, care trăiam într-o lume mai mult decât efemeră, 

cercetarea reprezenta perenitatea. 

Paul Niedermaier, căci despre Domnia Sa este vorba în rândurile 

următoare, avea prestigiul ştiinţific al arhitectului care proiectase Muzeul 

Tehnicii Populare din Dumbrava Sibiului – unul dintre cele mai mari din 
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spaţiul european, dar şi o experienţă de invidiat în domeniul habitatului rural. 

Aprofundase, în mai multe studii din anii ’70, o serie de probleme legate de 

specificul civilizaţiei şi culturii de tip tradiţional, devenite aproape clasice, 

repere în domeniu. Amintim în acest context: 
 

 Proiectul de sistematizare a Muzeului din Dumbrava Sibiului, în 

„Cibinium”, 1966, p. 29-40; 

 Moara cu „dube” din satul Fânaţe, raionul Beiuș, regiunea Crișana 

(coautor), Sibiu, Muzeul Brukenthal (Monumente de cultură în Muzeul 

Tehnicii Populare din Dumbrava Sibiului), 1966, 19 p. cu fig. și pl.; 

 Note de călătorie. Muzee etnografice în aer liber din Austria şi R.F.G., 

în „Cibinium”, 1967-1968, p. 517-520; 

 Dorfkerne auf dem Gebiet der Sieben Stühle [Nucleele satelor din 

teritoriul celor şapte scaune], în „Forschungen zur Volks- und 

Landeskunde”, Band 16/1, 1973, p. 39-66; 

 Completări şi ameliorări la proiectul de realizare arhitectonică, 

peisagistică şi funcţională a Muzeului Tehnicii Populare din 

Dumbrava Sibiului, în „Cibinium”, 1974-1978, p. 71-80; 

 Proiectul de sistematizare al sectorului etnografic în aer liber al 

Muzeului Goleşti, în „Museum. Studii și comunicări de istorie și 

etnografie”, Golești, 1974, p. 235-246; 

 Începuturile muzeului în aer liber din Dumbrava Sibiului, în 

„Cibinium”, 2006-2008, p. 7-9; 

 Reconstituirea morii de vânt căciulată de la Beștepe. In memoriam 

Hedwig Rușdea, în Morile de vânt din Dobrogea: Hedwig Ulrike 

Rușdea în memoria etnomuzeologiei românești, ediție îngrijită de 

Valerie Deleanu și Delia Voina, Sibiu, Editura ASTRA Museum, 2012, 

p. 282-296; 

 Interviu privind înființarea și organizarea secției în aer liber a 

Complexului Național Muzeal ASTRA, în 50 de ani de Muzeu în aer 

liber în Dumbrava Sibiului în 18 interviuri, coord.: Ovidiu Baron, 

Lucian Nicolae Robu, Sibiu, Editura ASTRA Museum, 2013, p. 35-48. 
 

Aceste preocupări de factură etnologică şi-au făcut loc – discret dar sigur 

– în activitatea sa ştiinţifică, devenind, cu timpul, o dimensiune bine conturată. 

Dintre lucrările pe această temă consemnăm: 
 

 Banater Siedlungen im Lichte der Josephinischen Landesaufnahme 

[Aşezări bănăţene în lumina ridicării topografice iosefine], în 

„Forschungen zur Volks- und Landeskunde”, Band 24/2, 1981, p. 50-

55; 

 Die Germakungen siebenbürgischer Straßendörfer [Hotarele satelor 

transilvănene aşezate pe drumurile principale], în „Forschungen zur 

Volks- und Landeskunde”, Band 32/1, 1989, p. 32-41; 
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 Problema păstrării patrimoniului arhitectonic țărănesc al sașilor din 

Transilvania, în „Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice”, nr. 3-

4/1990, p. 4-6; 

 Die Umgestaltung einer Landschaft im Südosten Europas. 

Siebenbürgen im Mittelalter und in der frühen Neuzeit [Transformarea 

peisajului în sud-estul Europei. Transilvania în evul mediu şi începutul 

epocii moderne], în Van Brussel tot Siebenbürgen. Progress in human 

geography in Europe. Liber Amicorum Prof. Dr. Herman Van der 

Haegen (Acta Geographica Lovaniensia), vol. 34, Leuven, 1994, p. 

671-675; 

 Weißkirch (Deutsch-Weißkirch). Ein Siebenbürgisches Dorf im Griff 

der Zeit. Zur Siedlungsgeschichte Rumäniens [Viscri. Un sat 

transilvănean de-a lungul anilor. Cu privire la evoluţia aşezărilor din 

România], red.: Herman Van der Haegen, Paul Niedermaier (Acta 

Geographica Lovaniensia), vol. 36, Leuven, 1997, 322 p. cu fig. și il.; 

 Surprinderea specificului satelor transilvănene în lumina cercetărilor 

din Viscri, în Tuşnad 1999. A Müemlékvedelem elméleti és gyarkolati 

kérdesei / Teoria şi practica reabilitării monumentelor istorice, Sf. 

Gheorghe, 2000, p. 68-70; 

 Widerspiegelung des Weinbaues in der Architektur (Reflectarea 

viticulturii în arhitectură), în „Forschungen zur Volks- und 

Landeskunde”, Band 44-45, 2001-2002, p. 245-256; 

 Aus der Volkskunde der Siebenbürger Sachsen [Din etnologia saşilor 

ardeleni], Sibiu, 2003, autor al cap. Bevölkerung und 

Siedlungslandschaft [Populaţia şi habitatul], p. 17-38. 
 

Având șansa de a lucra, la același institut, vreme de trei decenii, de a 

participa împreună la numeroase simpozioane și sesiuni de comunicări 

științifice, m-a uimit, întotdeauna, atenția specială pe care Profesorul Paul 

Niedermaier a acordat-o celor două muzee în aer liber – Astra din Dumbrava 

Sibiului și Muzeul Viticulturii și Pomiculturii de la Golești Argeș. Grija 

aproape părintească, cu care a înconjurat, vreme de peste cinci decenii, cele 

două proiecte de suflet, impresionează și încântă deopotrivă. A semnalat, ori de 

câte ori a fost cazul, la simpozioane, dar mai cu seamă în discrete întâlniri cu 

managerii acestor instituții, excesele, îndepărtarea de spiritul proiectelor, 

elementele care frizează kitsch-ul, apărute de-a lungul anilor. Cu multă 

delicatețe, a atras atenția asupra unor „evoluții” scăpate de sub control, ori 

asupra unor construcții care au proliferat nepermis de mult. 

În toate observațiile și comentariile Profesorului Paul Niedermaier se 

simte urbanistul bine informat, dublat de un atent și rafinat peisagist. Sugestiile 

Domniei Sale sunt, întotdeauna, sincere și constructive. Ele vizează, nu o dată, 

pitorescul muzeelor în aer liber și, desigur, autenticitatea, cu elemente specifice 

satului tradițional din România. 



256                                                                                                                    Paul Niedermaier 80 

 

Acum, după mai bine de cinci decenii, fostul absolvent al Institutului de 

Arhitectură „Ion Mincu” Bucureşti (promoţia 1961) este directorul Institutului 

de Cercetări Socio-Umane Sibiu și profesorul care a îndrumat, zeci de ani, 

activitatea științifică a studenților și doctoranzilor de la Universitatea „Lucian 

Blaga”. Membru în numeroase organisme naţionale („Comisia Naţională a 

Monumentelor Istorice”, „Comisia de Urbanism a Ministerului Culturii” etc.) şi 

internaţionale („International Kommission for the History of Towns”, 

„Südostdeutsche Historische Kommission” ş.a.) Paul Niedermaier este, de 

asemenea, preşedinte de onoare al „Comisiei de Istorie a Oraşelor din 

România”, precum şi al „Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice – 

Transilvania sud-est”. Din 2001, este membru corespondent al Academiei 

Române. 

Cu prilejul împlinirii a 80 de ani (s-a născut la Sibiu în 25 iulie 1937), 

sectorul de etnologie al Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu îi urează 

tot binele din lume, multă sănătate şi cât mai multe împliniri profesionale. 

 

La mulţi ani, domnule director! 

 

Ilie MOISE 
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Ion Taloș, Omul și leul. 

Studiu de antropologie culturală, 
Editura Academiei Române, București, 2013, 644 p. 

 

Vocația excepțională a profesorului Ion Taloș pentru lucrări monografice 

de folclor comparat și antropologie culturală, formația intelectuală și apoi 

evoluția didactică și-au pus amprenta în focalizarea spre studii de sinteză de 

mare anvergură. Cercetător român de talie europeană, Ion Taloș a fost bursier 

al Fundaţiei „Alexander von Humboldt”, în specializarea folclor european 

comparat, la Deutsches Volksliedarchiv din Freiburg. Este încadrat profesor 

universitar la Universitatea din Köln în 1985, specialitatea literaturi populare 

romanice și profesor invitat la Facultatea de Studii Europene din Cluj, în 2001, 

disciplina antropologie culturală a popoarelor romanice. A publicat studii 

monografice de folclor comparat, de mare amploare, dintre care amintim: 

Meșterul Manole. Contribuție la studiul unei teme de folclor european, [vol. I], 

București, Editura Minerva, 1973; vol. II, București, Grai și Suflet - Cultura 

Națională, 1997; Gândirea magico-religioasă la români. Dicționar, București, 

Editura Enciclopedică, 2001; Petit dictionnaire de mythologie populaire 

roumaine, traducere în limba franceză de Anneliese et Claude Lecouteux, 

Grenoble, ELLUG, 2002; „Cununia fraților” și „Nunta Soarelui” sau incestul 

zădărnicit în folclorul românesc și universal. Studiu monografic și corpus de 

texte, București, Editura Enciclopedică, 2004; Lupta voinicului cu Leul. Studiu 

de antropologie culturală, Editura Academiei Române, 2007. 

Studiul Omul și Leul, o dezvoltare a lucrării apărute în 2007, este 

structurat în cinci capitole mari: I. Leul în cultura materială și spirituală; II. 

Creștinismul și leul; III. Leul în zoologia antică și medievală; IV. Leul în 

literatura scrisă; V. Leul în literatura orală. Volumul se finalizează cu o 

Încheiere: Colinda Leului în ansamblul literaturii de inspirație leonidă; 

Ilustrații (60), foarte bine reproduse, sugestive și frumoase. Explicațiile 

ilustrațiilor sunt notate atât în textul lucrării, care face trimitere la imagini, cât 

și în Lista ilustrațiilor, unde se menționează, de asemenea, numărul paginii 

textului explicativ; Bibliografie (79 pagini); Corpus de texte (427); Glosar (6 

pagini); Indice (Nume de persoane și locuri) (27 pagini); Summary (7 pagini); 

Contents (5 pagini). 

În cercetarea temei Omul și Leul, Ion Taloș a pornit de la studii 

aprofundate asupra textelor folclorice referitoare la colinda specifică spațiului 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Me%C8%99terul_Manole
https://ro.wikipedia.org/wiki/Editura_Minerva
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grenoble
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românesc, Colinda leului, în care se prezintă victoria unui tânăr în lupta corp la 

corp cu un leu. Autorul a înregistrat peste 400 de variante ale acestei colinde, 

cu o răspândire pe un spațiu geografic întins (Hunedoara, Alba, Bihor, 

Basarabia, sudul Moldovei, estul Munteniei și în Dobrogea, până în zona 

Odesa), dar totuși discontinuu. Colinda aceasta a stârnit curiozitatea 

etnologului, mai ales în ceea ce privește geneza, întrucât animalul leu nu este 

prezent în spațiul românesc. Pentru a găsi explicația legată de interesul 

românilor pentru tematica leului, Ion Taloș recurge la o cercetare 

multidisciplinară și monumentală, pe un larg areal cultural și temporal, studiind 

Scrierile Sfinte, apocrife, legende hagiografice, literatură scrisă și orală, 

materiale oferite de zoologia antică și medievală, documente arheologice și 

istorice vechi, istoria artei, teologie, precum și exponate din numeroase muzee 

și biblioteci ale lumii.  

După lecturarea acestei adevărate enciclopedii asupra arhetipului leu în 

cultura umană, cititorul este impresionat de interesantul și vastul imaginar de 

care se bucură leul în diferite reprezentări: piețele orașelor, catedrale, biserici, 

statui, porți, sigilii, monede, sarcofage, mozaicuri, picturi murale, fântâni, 

covoare, ceramică pictată, plăcuțe de aur, potire, cutii de fildeș, amulete, 

mânere de săbii, coifuri, platoșe, instrumente medicale, pieptene, cărți de 

tălmăcire a viselor etc. Imaginea leului se afla pe drapelele și scuturile multor 

principi, regi, împărați, în cadrul stemei Regatului României („scut având în 

centru un vultur cu crucea în cioc, iar la extremități, doi lei ridicați pe 

picioarele de dinapoi, păzitori ai coroanei regale, care a fost reprodusă și pe 

monede (p. 105), ceea ce demonstrează „importanța pe care o avea leul nu 

numai ca factor de cultură, ci și în politică” (p. 127). Până în zilele noastre, leul 

apare în emblemele orașelor (Zürich, Jülich, Lübech, Glatz) și ale statelor 

(Flandra, Anjou). Cuvântul leu apărea și în numele unor regi (Richard Inimă de 

Leu), nume de monezi (leu românesc, leva bulgăresc, leka albanez), alte 

exemple ce ilustrează simbolistica bogată a leului.  

Comportamentul leonid este prezentat în lucrare prin numeroase 

exemplificări și felurite ipostaze: personaj periculos, ocrotitor al omului, în 

viața reală, pe pământ, inofensiv pe lumea cealaltă. Din textele studiate, Ion 

Taloș ajunge la concluzia că „relațiile existente între oameni: rivalitatea, 

egoismul, gelozia, dar și capacitatea de a fi devotat aproapelui au fost transpuse 

și în relația dintre Om și Leu” (p. 5).  

Pentru a aduce argumente evidente asupra importanței și semnificației 

leului în cultura umană, Ion Taloș pune la dispoziție un imens material,     

dintr-un larg spațiu, din Europa, până la extremitatea vestică a Peninsulei 

Iberice, Mesopotamia, Orientul Apropiat și nordul Africii, pe o perioadă de 

timp îndelungată, de la începuturile culturii umane, adică din jurul anului 3.000 

înainte de Christos, până către finele secolului al XVIII-lea. Cercetătorul 

prezintă dovezi ale acestei bogate „culturi a leului”, atât în plan spiritual, cât și 

material, începând de la toate popoarele vechi: babilonieni, egipteni, fenicieni, 
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hitiți, sciți, greci, etrusci, geto-daci, celți etc. 

Autorul nu rămâne doar la descrieri, care sunt foarte riguroase și 

detailate, ci caută explicații, „funcții” și simboluri cu care ar putea fi învestit 

leul: magico-religioase ‒ protectoare (ex. ocrotirea purității apei, protejarea 

fântânilor, porților, familiei, mormintelor, templelor, fertilității câmpului), 

profane, utilitare (de a face ca apa să se scurgă într-un anumit loc), estetice 

(ornament), psihopompe. 

Studiul nu se limitează doar la a prezenta imaginarul leonid în toate 

aspectele vizibile în plan material și spiritual în cultura umană. Autorul țintește 

spre a descoperi legături mult mai profunde și ascunse unei cercetări 

superficiale, tinzând să găsească explicații referitoare la prezența motivului 

leului în folclorul românesc, într-o zonă geografică nespecifică existenței 

animalului leu. Documentația deosebit de bogată, cercetarea laborioasă și de tip 

pluridisciplinar au condus spre răspunsuri la întrebări aparent fără răspuns. 

Concluzia la care autorul ajunge este uimitoarea coincidență între aria 

geografică în care este răspândită colinda leului la români și cea în care în 

perioada Daciei Romane a fost practicat ritul leilor funerari, al leilor așezați pe 

morminte (edicule, altare, stele ori medalioane funerare), ce aveau rostul de a 

ocroti sufletele celor morți. Romanii au fost cei care au răspândit ritul respectiv 

în regiunile pe care le-au colonizat. În Imperiul Roman cultura leului era de 

mare amploare. Toți împărații erau pasionați vânători, iar vânarea unui leu 

presupunea o exemplificare evidentă a calităților fizice și chiar spirituale 

specifice prototipului de bărbat model, precum Hercules sau Alexandru cel 

Mare. Interesul și atracția pentru confruntarea dintre leu și om sunt evidente 

prin „jocurile” în arene ce erau frecvente și îndrăgite.  

Motivul leului în textele folclorice românești aduce argumente istorice 

asupra originii și devenirii neamului românesc. Colinda leului constituie o 

dovadă culturală de netăgăduit alături de cele istorice și arheologice, indicând 

permanența populației pe locurile în care procesul de romanizare a fost cel mai 

intens. Leii funerari au fost descoperiți „exact în zona” în care colinda leului 

cunoaște „cea mai mare frecvență și diversitate tipologică” (p. 77). 

Studiul Omul și Leul demonstrează universalitatea „Leului cultural” atât 

sub raport geografic și istoric, cât și sub acela al „diferitelor compartimente ale 

vieții” și se dovedește a fi un adevărat vademecum referitor la motivul leului în 

cultura umană, de interes pentru specialiști în istorie, istoria artei, literatură, 

etnologie, antropologie, dar și pentru iubitori de cultură generală. 

Pornind de la folclor, trecând prin etnologie și cercetare 

multidisciplinară, Ion Taloș realizează un documentat, erudit și exemplar studiu 

de antropologie culturală. 

 

Conf. univ. dr. Amalia PAVELESCU 

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 
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Cosmina-Maria Berindei, Sfârșitul lumii și destinul postum al 

sufletelor în imaginarul culturii tradiționale românești,  
Cluj-Napoca, Editura Mega, 2015, 408 p. 

 

Volumul semnat de Cosmina-Maria Berindei reia, cu ușoare modificări, 

textul tezei de doctorat, Imaginarul eschatologic în cultura populară 

românească, elaborată în perioada 2005-2009, sub conducerea prof. univ. dr. 

Ion Șeuleanu de la „Facultatea de Litere” a Universității „Babeș-Bolyai” din 

Cluj-Napoca. 

Angajată în proiectul bilateral România – Slovenia, Moştenire culturală 

şi integrare europeană (la Facultatea de Litere a Universităţii „Babeş-Bolyai”), 

Cosmina-Maria Berindei a parcurs, în anii care s-au scurs de la finalizarea 

studiilor, treptele formării profesionale şi ştiinţifice (a urmat stagii de pregătire 

în ţară şi străinătate, a susţinut seminariile de etnologie a obiceiurilor, a 

participat la sesiuni de comunicări locale şi naţionale, cu lucrări bazate pe 

investigaţii personale), devenind un specialist apreciat, membru în echipele 

unor importante proiecte de cercetare precum Sate contemporane din România 

– deschideri spre Europa (aplicare zonală – judeţele Mureş şi Cluj) şi autoarea 

volumului Imaginarul eschatologic în iconografia românească, apărut la Cluj-

Napoca în 2008. 

În mai 2009, a susținut teza de doctorat în prezența unei comisii alcătuită 

din prof. univ. dr. Ion Șeuleanu, coordonator științific, prof. univ. dr. Ioan 

Cuceu, prof. univ. dr. Nicoleta Coatu și prof. univ. dr. Ilie Moise – referenți de 

specialitate. În urma susținerii publice, teza a fost apreciată cu Summa cum 

laudae și recomandată pentru publicare. 

Lucrarea, tipărită la Editura Mega (408 p.), vine să susţină constatarea 

noastră, demonstrând rigurozitate şi obiectivitate în cercetarea unui segment 

important al culturii şi spiritualităţii tradiţionale. Abordarea acestui subiect se 

înscrie în contextul unor mai vechi preocupări privind morfologia eschatologiei 

care-şi au sorgintea în tema lucrării de licenţă – Mitologia apocalipselor în 

iudaism şi creştinism. 

Actuala investigaţie se bazează pe studiul concret al realităţii, dar şi pe 

sugestiile unor discipline înrudite cu antropologia, precum teologia şi istoria 

artei, fapt ce permite o mai justă şi mai bună înţelegere a gândirii mitico-

simbolice privind imaginarul eschatologic specific comunităţilor tradiţionale 

din arealul românesc. 

Lucrarea se înscrie într-un curent mai larg de conturare a identităţii 

româneşti în aproape toate domeniile ştiinţei, tendinţă generată, cu siguranţă, 

de integrarea noastră în structurile europene, de o uşoară, dar firească obsesie, a 

rădăcinilor. 

La o lectură atentă se poate lesne observa că lucrarea se întemeiază pe o 

solidă informaţie ştiinţifică (o listă bibliografică de 330 titluri), că autoarea şi-a 
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efectuat la timp şi, mai ales, în timp, lecturile de specialitate. Pentru a-şi atinge 

obiectivul propus – acela de a realiza o imagine cât mai completă şi complexă a 

unui fenomen de lungă şi constantă tradiţie în spaţiul românesc, C. Berindei 

abordează imaginarul eschatologic dintr-o perspectivă interdisciplinară, 

căutând dovezi ale existenţei sau persistenţei acestuia în cele mai diverse 

segmente ale culturii şi civilizaţiei tradiţionale, de la obiceiuri şi tradiţii cu 

aspecte juridice, până la pictura murală din biserici şi mănăstiri, obiecte de cult 

şi elemente de mitologie locală, fie precreştine sau creştine. Este vorba de o 

abordare complexă, specifică antropologiei culturale, care se distanţează de 

tiparul unei simple cercetări etnografice, întregul său demers vizând locul 

privilegiat al imaginarului eschatologic în cultura tradiţională, fie că avem de-a 

face cu icoanele pe sticlă, cu interviurile de teren, cu materialele provenite din 

răspunsurile la chestionare sau informaţiile de arhivă.  

Structurată în trei capitole distincte (I. Gândirea eschatologică în 

culturile lumii; II. Sfârșitul lumii în imaginarul culturii tradiționale românești; 

III. Destinul postum al sufletelor conform imaginarului culturii tradiționale 

românești), flancate de Introducere şi Concluzii, lucrarea Cosminei Berindei 

este completată, în chip benefic, de o ilustraţie sugestivă reprezentând 21 

imagini eschatologice descoperite în spaţiul românesc și un Indice tematic 

orientativ, elemente care întregesc lucrarea şi îi susţin demersul. Această 

structură a obligat autoarea să nu lase nimic în afara cercetării, să confere cărții 

o tentă exhaustivă. 

În Introducere, dar și în primul capitol – Gândirea eschatologică în 

culturile lumii, autoarea se opreşte îndelung asupra conceptelor cu care 

operează, insistând, îndeosebi, asupra surselor mitice ale eschatologiei. Cel   

de-al doilea capitol – adevărată coloană vertebrală a lucrării – îi oferă autoarei 

prilejul de a pune în lumină coerenţa gândirii eschatologice, bine articulată în 

spaţiul cultural românesc, bazându-se pe imaginile mentale şi iconografice 

inventariate de-a lungul mai multor ani. 

Ultimul capitol, Destinul postum al sufletelor conform imaginarului 

culturii tradiționale românești, aduce noi argumente în sprijinul ideii că, în 

arealul carpatin „gândirea eschatologică articulată în cultura tradițională 

românească este rezultatul unei sinteze culturale îndelungate realizate pe baza 

structurilor arhetipale ancestrale de sorginte păgână și a dogmelor impuse de 

religia creștină” (p. 339). Concluzii logice care se sprijină pe elemente 

eminamente ştiinţifice, fapt ce ne permite să afirmăm, fără teama de a greşi 

prea mult, că imaginarul eschatologic românesc rămâne una dintre principalele 

coordonate ale identităţii noastre.  

Structurată, aşadar, în trei capitole, Introducere şi Concluzii, susţinute de 

o sugestivă ilustraţie, volumul Cosminei Berindei concentrează o bogată 

informaţie, sprijinită pe o amplă bibliografie, dar şi pe o susţinută documentare 

în biblioteci, arhive şi teren. Textul este dens, plin de sugestii, indiciu clar că 

autoarea stăpâneşte subiectul, se mişcă uşor, cu multă dezinvoltură, în spaţiul 
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eschatologic românesc. Am convingerea că imaginarul eschatologic din arealul 

carpatin şi-a găsit, în Cosmina Berindei, unul dintre cei mai echilibraţi şi 

aplicaţi cercetători.  

Baza documentară, bibliografia, ilustraţia şi anexele (realizează un util 

indice tematic orientativ) fac din volumul Sfârșitul lumii și destinul postum al 

sufletelor… de Cosmina-Maria Berindei o valoroasă şi de mult aşteptată lucrare 

ştiinţifică privind imaginarul eschatologic românesc văzut în context naţional şi 

european. 

 

Prof. univ. dr. Ilie MOISE 

Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu 

 

 

 

Ion H. Ciubotaru, Folclor din Bistriţa-Năsăud.  
Transcrierea melodiilor: Florin Bucescu,  

Iaşi, Editura Presa Bună, 2017, 507 p. + CD audio 

 

Portul tradiţional românesc din Bistriţa-Năsăud (2012), avându-i drept 

autori pe Aurel Bodiu şi Maria Golban, Cultura tradiţională imaterială 

românească din Bistriţa-Năsăud. Volumul I – Riturile de trecere (2012) şi II – 

Sărbătorile ciclului calendaristic sau Munci şi zile în ţinutul Bistriţei şi 

Năsăudului (2015), de Vasile V. Filip şi Menuţ Maximinian, sunt câteva dintre 

apariţiile editoriale dedicate, în ultimii cinci ani, universului rural dintr-o 

regiune înscrisă în istoria folcloristicii prin colecţiile alcătuite de Ion Pop-

Reteganul, S. Fl. Marian, Alexiu Viciu, Iustin Ilieşiu, Virgil Medan, Constantin 

Zamfir, Virgiliu Florea, Nicolae Bot, Marius Dan Drăgoi ş. a. Şirul acestora a 

fost încununat, la începutul lui 2017, cu volumul Folclor din Bistriţa-Năsăud, 

publicat, la Editura Presa Bună din Iaşi, de eminentul cercetător Ion H. 

Ciubotaru. 

Cititorii familiarizaţi cu dinamica disciplinelor etnologice nu pot să nu 

asocieze numele Profesorului ieşean cu o serie de realizări de excepţie: 

edificarea Arhivei de Folclor a Moldovei şi Bucovinei, căreia, de jumătate de 

secol încoace, Ion H. Ciubotaru i-a conceput proiectele ştiinţifice,   

înfăptuindu-le, alături de câţiva colegi; editarea celor zece volume ale Caietelor 

Arhivei de Folclor şi coordonarea seriei de cercetări monografice Tipologii şi 

corpusuri de texte, în cadrul aceleiaşi instituţii; organizarea unei anchete 

folclorice regionale prin corespondenţi, cu rezultate remarcabile din şapte sute 

de localităţi, dar şi desfăşurarea, cu har şi profesionalism, a numeroase cercetări 

de teren individuale; restituirea, în ediţii critice masive, a operei savantului 

Petru Caraman şi publicarea, în calitate de autor, a unor lucrări monumentale 

despre câteva segmente ale culturii tradiţionale privite în context regional şi 

naţional. Între toate aceste contribuţii ştiinţifice care, la un nivel sau altul, au în 
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centru fenomenele folclorice studiate în aşezările rurale ale Moldovei şi 

Bucovinei, localizarea transilvăneană pe care o conţine titlul volumului 

recenzat pare, la prima vedere, cel puţin insolită. Cu toate acestea, autorul ne 

dezvăluie faptul că miza cercetărilor de teren întreprinse, la cumpăna anilor 

1977-1978, în localităţile Arcalia, Blăjenii de Jos, Caila, Chintelnic, Dumitra, 

Leşu-Ilvei, Lunca-Şieuţ, Mintiu, Suplai, Şieu-Măgheruş, Şieuţ, Şintereag, 

Tăure şi Zagra, a reprezentat-o înţelegerea profundă şi complexă a faptelor de 

cultură populară din Valea Şomuzului Mare, situată la confluenţa dintre 

Moldova şi Bucovina, o „arie etno-folclorică unitară şi deosebit de interesantă” 

(p. 12), în care, la mijlocul secolului al XVIII-lea, s-au aşezat grupuri compacte 

de băjenari ardeleni din satele bistriţene mai sus amintite. În această logică, 

lucrarea Folclor din Bistriţa-Năsăud a rezultat dintr-o „cercetare de teren 

atipică”, mai exact dintr-o „investigaţie sociofolclorică, menită să clarifice 

mutaţiile ce se produc în cadrul unui repertoriu tradiţional, afectat sau nu de 

impactul cu alte realităţi etnoculturale” (p. 13). 

Paginile intitulate Preambul, ce deschid volumul, se individualizează şi 

ele între prefeţele „clasice” ale colecţiilor de folclor, prin aceea că Ion H. 

Ciubotaru realizează nu doar o analiză motivică a textelor publicate, ci şi o 

descriere a situaţiei de cercetare în care au fost produse aceste texte, prin 

întâlnirea fericită a unui „oaspete străin, venit de dincolo de crestele înzăpezite 

ale Munţilor Rodnei, cu scopul, mărturisit, de a desluşi trecutul ce vieţuia încă 

în sufletele oamenilor”, cu cei peste o sută de interlocutori cu vârste cuprinse 

între 14 şi 75 de ani, care „erau de o rară deschidere pentru acele timpuri” (p. 

10). Autorul rememorează, cu emoţie, felul în care au decurs negocierile 

discursive cu sătenii, cărora le schiţează portrete pline de culoare, insistând 

asupra specializării lor repertoriale, asupra contextelor de actualizare a acestor 

repertorii, ca şi asupra stilului interpretativ. Apoi, pe măsură ce înaintează în 

lectura studiului introductiv, cititorului i se dezvăluie câteva dintre 

particularităţile vieţii folclorice a localităţilor bistriţene cercetate, identificate şi 

comentate avizat de Profesorul Ciubotaru: vitalitatea muzicii instrumentale, 

performată de fluieraşi şi de lăutarii profesionişti, respectiv de lăutarii-ţărani; 

prezenţa fenomenului scrisului ţărănesc, ilustrat prin caietul de „Cântece şi 

poezii,/ Pentru morţi şi pentru vii,/ Pentru soarta me-ntristată,/ Pentru tineri 

totodată” (p. 18), al Rafilei Sigmirean din Şieu-Măgheruş; prezenţa 

fenomenului refuncţionalizării categoriilor folclorice; frecvenţa formulelor de 

rău augur în oraţia nupţială rostită la Închinarea pomului şi în unele colinde, 

câteva texte de pe Valea Şieului conservând inclusiv verbul „a descolinda” şi 

venind, astfel, în sprijinul teoriei lui Petru Caraman, potrivit căruia 

descolindatul şi descolindarea sunt „termeni autentic folclorici” (p. 31). O altă 

particularitate, mai amănunţit analizată de autor, o constituie ponderea ridicată 

deţinută, în repertoriile celor intervievaţi, de poezia populară, „lirică prin 

excelenţă [...] optimistă, luminoasă, contemplativă, romantică” (p. 17), care se 

remarcă, între altele, prin realizări de mare valoare estetică a motivului deus 
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otiosus sau a temei stilistice denumite în literatura de specialitate formula 

adynaton, exemplificată cu următoarea variantă din Şieuţ: „Spuńe-į, mândră, 

maįcă-ta,/ Că noį atunŝi ńe-om lăsa,/ Când maică-ta a semăna,/ Strat d'e mac în 

vârv d'e ac;/ D'e-a vid'e că macu creşt'e,/ La leże ńe d'espărţăşt'e” (p. 25). 

Reprodus între paginile 39 şi 469 ale volumului, corpusul de folclor 

bistriţean a fost alcătuit printr-o „selecţie reprezentativă din înregistrările pe 

benzi magnetice” (p. 37) păstrate în fondurile Arhivei de Folclor a Moldovei şi 

Bucovinei, iar operaţiunea de restituire a documentelor a fost făcută cu mare 

rigoare ştiinţifică, fiindcă autorul a notat, în fiecare caz, datele de identitate ale 

textului (localitatea de provenienţă, informator, vârsta, cota şi data înregistrării) 

şi a marcat „prin semne diacritice, fără pretenţiile unei descrieri dialectale, 

fenomenele folclorice pe care le-am socotit edificatoare” (p. 37).    

Respectând principiile clasicizate în literatura de specialitate, Ion H. 

Ciubotaru şi-a structurat colecţia în şapte mari categorii. Prima categorie, a 

Repertoriului calendaristic, conţine 45 de colinde şi şase variante de cântece 

ale cununii. Colindele sunt clasificate după tipologia Monicăi Brătulescu şi, în 

câteva cazuri, sunt însoţite de decupaje din interviurile cu performerii lor, 

menite să restituie atmosfera Crăciunului şi riturile îndătinate. O frumuseţe 

poetică aparte o au textele construite pe motivul secerişului funest (p. 43-46), 

prezente în colecţie în trei variante, al oii năzdrăvane (p. 46-56), răspândit în tot 

arealul cercetat, ori al luptei voinicului cu leul (p. 57-58), interpretat în manieră 

antifonică de colindătorii din Friş (Lunca-Şieuţ).  

Din categoria Repertoriului familial, cel nupţial este reprezentat prin trei 

variante ale Cântecului miresei, prin oraţii la Închinarea cămăşii mirelui, 

Tarostea mirelui, Închinarea miresei la naşi, Închinarea pomului, şi prin 

numeroase strigături care marcau încă, în anii ’70 ai secolului trecut, secvenţele 

ceremoniale ale nunţii tradiţionale: plecarea miresei de la casa părintească, 

primirea ei în noua familie, aducerea găinii la masa naşilor, jocul nuntaşilor. 

După cum demonstrează variantele publicate, în arealul cercetat, Strigătura în 

prag nu mai era executată de soacră, ci de altă rudenie (soră, verişoară, 

mătuşă), probabil mai înzestrată din punct de vedere muzical, textele 

subliniind, totuşi, responsabilitatea rituală a celei dintâi: „-Haį, mătuşă, până-n 

prag,/ Primeşt'e-ţ nora cu drag,/ La ĉįuįt t'e-am înlocuįt,/ Ieş afară la primit” (p. 

138) şi „Ieş, mătuşă, sus pe-o treaptă,/ Să vez cine te aşteaptă,/ Ginerile şî fata,/ 

Te-aşteaptă pă dumneata.” (p. 140). Următoarele pagini ale colecţiei sunt 

mărturia faptului că interlocutoarele lui Ion H. Ciubotaru au excelat în 

performarea Repertoriului funebru, reprezentat, în zonă, de bocete, cântece de 

priveghi şi verşuri, diferenţa dintre primele două specii fiind explicitată prin 

cuvintele Ioanei Fl. Gotea din Şieuţ: „Sara, fomeil'e să pun la capu mortuluį, 

acolo, şî să cântă, preveĝesc. Tăĉe-odată. Ńeamuril'e să cântă morţăşt'e. Pă 

care-l dǫre, să cântă morţăşt'e, da fomęil'e străįńe preveĝesc. [...] Ni strânżem 

dǫuî-triį laolaltî, care şĉim cânta: -Haįdam sî-į faŝim la mort o…, o cîntare. Şî-į 

spuńem ńişĉe vorbe, şî-l preveĝim. Ş-apăį una spuńi-on fel, una altu, şî le 
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tălăluįm laolaltă, le potrivim aşa, şî-l preveĝim” (p. 212). 

Între Cântecele propriu-zise, mai numeroase sunt cele de dragoste şi de 

dor, de necaz şi supărare şi, respectiv, de cătănie şi război, fără a lipsi însă, din 

această grupă, creaţiile de înstrăinare performate de femei, cele de noroc sau 

chiar meditative şi satirice. Acestora le urmează, în economia volumului, două 

cântece de şezătoare şi un grupaj consistent de strigături, clasificate, la rândul 

lor, în două categorii, în funcţie de contextul executării (pe deal sau la horă). 

Secţiunea dedicată Cântecului epic ne oferă surpriza atestării, în localităţile 

bistriţene, a câtorva subiecte şi tipuri de balade fantastice (Şarpele şi Voica), 

vitejeşti (Ilincuţa Şandrului, Codreanu şi mocanul) şi mai ales familiale 

(Iencea Sibiencea, Vălean, Blestemul mândrei, Nevasta fugită, Logodnicii 

nefericiţi ş.a.). Supuse fenomenului de refuncţionalizare folclorică, unele dintre 

textele reproduse de Profesorul Ciubotaru funcţionau local fie drept colinde, 

cum este cazul variantei Două surorele, din Tăure, fie drept strigături la joc, 

cum este cazul celor înregistrate din Zagra, despre care Victor D. Pop 

mărturisea: „Aiest'ea l'i strâgam la horî. Tăţ fiŝįoriį l'i strâgau. Majoritat'ea 

şt'įeu tăt'i vorbil'i įest'ea. Cân înŝepe ŝet'eraşu a zâŝe, înŝep a strâga ǫminiį, aşa, 

unu după altu. Numa barbaţî” (p. 344). 

În sfârşit, corpusul mai cuprinde o sută una piese muzicale în transcrierea 

etnomuzicologului Florin Bucescu, vechi colaborator al Arhivei de Folclor a 

Moldovei şi Bucovinei, care, alături de cele douăzeci şi cinci de piese 

imprimate pe CD-ul anexat volumului, contribuie la cunoaşterea trăsăturilor 

melosului din această regiune, dar şi a măiestriei interpretative a performerilor. 

Lucrarea se încheie cu Indicele subiecţilor chestionaţi (p. 470-472), Indicele 

tematic (p. 473-478) şi un grupaj de ilustraţii care îi fac vizibile cititorilor 

peisaje din satele anchetate, gospodării, elemente de port popular şi mai ales 

chipuri ale celor cu care Ion H. Ciubotaru împarte, generos, meritele ducerii la 

bun sfârşit a unui proiect ştiinţific vechi de patru decenii, cu convingerea fermă 

că un asemenea gest de restitutio este o datorie faţă de cei care l-au „primit 

atunci cu atâta căldură”, încredinţându-i, „în nişte vremuri aspre, doborâtoare 

de credinţe şi datini [...], o parte din zestrea sufletească” (p. 36).  

În concluzie, volumul Folclor din Bistriţa-Năsăud, semnat de Ion H. 

Ciubotaru, devine o lectură indispensabilă pentru toţi cei care caută un model 

de profesionalism, rigoare şi meticulozitate în editarea documentelor 

etnologice, dar şi pentru cei interesaţi de viaţa folclorică a satelor bistriţene la 

cumpăna anilor 1977-1978 sau chiar de solidarităţile stabilite între cercetător şi 

interlocutorii săi, în timpul anchetelor de teren. 

 

Dr. Cosmina TIMOCE-MOCANU 

Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române” 

Cluj-Napoca 
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Corespondență Ovidiu Bîrlea – Doina Blaga,  

ediție îngrijită de Andreea Buzaș, prefață de Ilie Moise,  
Alba Iulia, Editura Centrului de Cultură „Augustin Bena”, 2017, 236 p. 

 

Îndată după ce documentele rămase de la Ovidiu Bîrlea (corespondență 

și manuscrise) au ajuns în păstrarea Bibliotecii Facultății de Teologie Greco-

Catolică din Blaj, donate de fratele mai mare, Monseniorul Octavian Bîrlea, 

bibliotecara de pe atunci Xenia Poptelecan (fiica ilustrului profesor de franceză 

de la vestitele școli ale Blajului din perioada interbelică, Ioan Vultur) mă 

invitase să întreprindem o acțiune de cercetare și mai apoi de valorificare a lor, 

publicând ceea ce se cuvenea, ceea ce am fi aflat ca fiind relevant pentru 

conturarea și mai pregnantă a personalității marelui cărturar. Cum preocupările 

îmi erau altele, iar munca la catedră nu-mi permitea să fac acest lucru, ideea 

bibliotecarei nu a prins viață. 

După mulți ani de atunci aflu acum cu satisfacție că două cercetătoare, 

Ionela Carmen Banța și Andreea Buzaș, după o muncă riguroasă și stăruitoare, 

realizată cu o acribie meritorie, demnă de luat în seamă, au împlinit acest 

deziderat, cea dintâi publicând în 2013 o ediție critică Ovidiu Bîrlea la MNLR, 

pe baza fondurilor documentare din Arhiva bibliotecii blăjene, iar cealaltă, în 

cadrul seriei de Documente inedite privitoare la personalități sau zone etno-

folclorice bine conturate în Arhiva Asociației Folcloriștilor și Etnografilor din 

județul Sibiu, un volum de Corespondență Ovidiu Bîrlea-Doina Blaga, apărută 

nu demult la Editura Centrului de Cultură „Augustin Bena” din Alba Iulia. 

Cum corespondența familială dintre cele două personalități, cercetată și 

publicată într-o ediție critică în colecția Aula Magna a Muzeului Literaturii 

Române de către Ionela Carmen Banța, a fost prezentată la rându-i de către 

prof. univ. dr. Ion Buzași într-un pertinent material în periodicul cultural Acasă 

(nr.1/2017), încercăm, de astă dată, a arunca o privire peste corespondența 

dintre folclorist și nepoata Doina Danciu Blaga, fiica verișoarei primare, 

Florentina.  

Corespondența însumează nu mai puțin de 75 de scrisori acoperind 

perioada anilor 1970-1983. Se petrecu asta, adică predarea către Arhiva 

Asociației îndată după moartea neașteptată a folcloristului în 7 ianuarie 1990, 

prin acest epistolar Doina Blaga readucând în atenție, ca un arc peste timp, 

personalitatea complexă a unchiului său, la care ea continuă să se raporteze 

ca la o instanță morală (p. 16). 

De notat încă dintru început importanța lor în conturarea și mai 

pregnantă a personalității omului și cercetătorului Ovidiu Bîrlea, statura sa 

morală dominată de perseverență, de dorința de bine și adevăr, generozitatea, 

dar și intransigența față de stările de fapt, față de gesturile reprobabile ale 

unor persoane sau personalități. Un om inteligent, profesionist fără rabat, plin 

de aspirații aproape întotdeauna împlinite, de o corectitudine exemplară (p. 8). 
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În Prefața semnată de prof. univ. dr. Ilie Moise se evidențiază, prin 

programul de cercetare Patrimoniul tradițional imaterial la începutul 

mileniului III: arhive naționale de folclor, specificul autohton în acord cu 

stadiul și formele europene ale timpului. Totodată se încearcă a se releva liniile 

directoare ale preocupărilor și contribuțiilor în domeniul conservării, 

informatizării și valorificării patrimoniului pe care îl dețin arhivele de folclor 

(p. 5). 

Studiind fondul Arhivei Asociației Folcloriștilor și Etnografilor din 

județul Sibiu s-a observat că cel dintâi fond intrat în patrimoniul Asociației a 

fost colecția realizată de Cercul permanent de etnografie și folclor (1954-1970), 

descoperit întâmplător de Ilie Moise. Fondul este alcătuit din 40 de volume-

culegeri realizate de profesori și învățători din raioanele fostei regiuni Sibiu, 

cerc aflat sub îndrumarea prof. Gheorghe Pavelescu. 

După 1990, arhiva s-a îmbogățit cu fondul Doina Blaga, alcătuit din 55 

de scrisori, lucrările de licență și de gradul I, o culegere de folclor din zona 

Avrigului și câteva fotografii de familie. Mai târziu au fost recuperate, din 

fondul blăjean, și scrisorile Doinei Blaga către unchiul ei, Ovidiu Bîrlea. 

În preocupările Asociației intră și Documente inedite legate de mari 

personalități sau zone etno-folclorice bine conturate în arhivă. Primul volum 

din seria Documente inedite, realizat de Andreea Buzaș, este intitulat 

Corespondență Ovidiu Bîrlea – Doina Blaga. 

Scrisorile grupate în capitolul Corpus-scrisori sunt precedate de Scurte 

schițe bio-bibliografice ale cărturarului Ovidiu Bîrlea și ale nepoatei sale, 

Doina Danciu Blaga, precum și de o notă asupra ediției, cu lămuriri în mai 

multe privințe: perioada corespondenței, locul de unde ele au fost expediate ca 

și comentariile profesoarei Doina Blaga la unele scrisori, mai ales atunci când 

lipsește răspunsul unuia dintre ei. 

Scrisorile aduc mărturie despre cărturarul plin de omenie, mereu purtând 

grija alor săi, vesel când veștile de acasă sunt bune, întristat când ceva scârțâie 

în bunul mers al lucrurilor de acasă.  

Cum era și firesc, dialogul epistolar purtat între unchi și nepoată ne 

aduce înainte un om mult preocupat de pregătirea examenelor, mai ales a celui 

de stat și a tezei de licență, mereu punându-i la dispoziție bibliografia, cărțile și 

informațiile necesare, pe care studenta de la Zlatna n-avea de unde să le știe. În 

multe din scrisori îi recomandă folosirea Metodei de cercetare a folclorului în 

culegerea și prelucrarea materialului pentru teză, după care poate lucra cu 

ușurință și cu folos (scrisoarea din 18 mai 1970). Scrisorile Doinei evidențiază 

la rându-i legătura strânsă dintre mama ei și cărturar (continuată strălucit de 

nepoată, n.n.), ținându-l mereu la curent cu mersul lucrurilor de acasă. Pe 

lângă informațiile date prin scrisori, unchiul o invită pentru o săptămână la 

București pentru studierea și culegerea materialul necesar la întocmirea tezei de 

licență cu tema Nevasta fugită. Acum are prilejul să-l cunoască și mai bine, 

notând: era extrem de ordonat și grijuliu cu toți ai lui (11 februarie 1971). 
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Apreciază gesturile, vorbele, manifestările celor de acasă, făcând asta cu 

mult tâlc, cu ușoare note ironice: Doina e bună găzdoaie, păcat că dobitoacele 

curții nu pot depune mărturie (1 martie 1971); fratele Candin se însoară cu o 

gloabă, bună doar de făcut copii, dăruindu-i numai vreo șase, de umpluse 

ograda (15 iunie 1976); încurajează pe Doina după semieșecul de la stat, 

etichetându-l pe profesorul îndrumător cu epitete deloc măgulitoare (30 ian. 

1972); să nu uite niciunul, când a trece pe acasă pe la Mogoș, să nu-i facă 

cocoradă (o plăcintă a locului cu mălai, zahăr și lapte).  

Și veștile curg mai departe dinspre ai săi: Doina își ia licența și se mută 

la Sibiu, cu postul la Avrig; Nicu termină stomatologia și intră în Sibiu prin 

concurs; Doina are un copil de care e tare mândră: E tare cuminte, mănâncă 

bine, doarme bine, e vesel, râde în hohote la toată lumea, e tare prietenos (18 

martie 1976).  

Aflăm și de vizita fratelui Octavian în România, umblând prin multe 

locuri, laolaltă stând doar vreo trei ore. Umbla în condițiile de atunci, mereu 

supravegheat (29 mai 1977). 

Mult îi plac locurile de acasă, de la Mogoș și de la Cluj, la sora Sabina, 

aici găsindu-și și sfârșitul petrecut la 7 ianuarie 1990. 

Dialogul din final dintre Andreea Buzaș și Doina Blaga aduce completări 

și lămuriri, lucruri mai puțin știute din viața și activitatea cărturarului, rege al 

folclorului românesc, după aprecierea fratelui Octavian. 

Un album de familie, o listă bibliografică și indicele de nume rotunjesc o 

carte. O carte a unui mare om aflat la aniversarea a o sută de ani de la naștere. 

Este cartea celui mai important folclorist român din a doua jumătate a 

secolului al XX-lea (Ilie Moise, p. 9). 

 

Ioan POPA, Alba Iulia 

 

 

 

Andreea Buzaș, Olga Popa, Ilie Moise – Crochiu de colecție, 
Sibiu, Editura „Astra Museum”, 2016, 100 p. 

 

Lumea întreagă e un amestec de obiecte. Lumea creată de om e plină de 

lucruri. Tot ceea ce este făcut de mâna omului are o funcție utilă, dar spre 

deosebire de obiectele naturii, ele au și ceva în plus, nevoia de a crea frumosul, 

altfel decât natura lui Dumnezeu, dar pornind de la ea. Utilul și esteticul sunt 

darul uman al civilizației umane, toate însă supuse entropiei, prin uzură fizică 

sau morală. 

Celor care creează obiectele utile și frumoase, noi le spunem creatori. 

Există, însă, și o specie deosebită de oameni care apreciază rezultatul creației 

și, mai ales, calitatea obiectelor de a conține estetic și nu oricum, ci în funcție 

de criterii, de obicei subiective. Acesta este colecționarul de obiecte. El are 
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marele dar de a fi selectorul valoric al lucrurilor. O face, de fapt, printr-o 

alegere și prin transferul utilului și esteticului separat de lumea obiectelor,   

într-o colecție care reprezintă luarea în posesie a acestei selecții. Colecționarul 

le scoate din circuit și le izolează alături de sine, spre propria sa desfătare a 

minții și a sufletului. 

Un asemenea colecționar este Ilie Moise, reputat cercetător al comorilor 

ascunse în lucrurile din jurul său, el este selectorul lor valoric prin competență 

și rafinament artistic. El le alege și le face cinstea de a fi în continuarea vieții 

lor obișnuite obiectele „muzeului de acasă”. 

Colecțiile au și ele viața lor. Colecționarul le poartă grija și le dorește 

supraviețuirea. Viața arată că și multe din aceste colecții ajung, în timp, în 

mâna moștenitorilor, care fie că le apreciază în continuare, fie le judecă 

valoarea lor pe piață, desprinzându-le, adeseori, de lumea în care au existat, 

prețuindu-le printr-o comparație poate puțin cam exagerată, ca pe niște sclavi în 

târgurile antice sau, dimpotrivă, aceste colecții, realizate adeseori cu mult efort, 

ajung în posesia unor muzee care le asigură în continuare supraviețuirea 

specializată. Colecționarul Ilie Moise a înțeles această soartă a colecțiilor și, 

dincolo de alcătuirea lor, a avut, întotdeauna, grijă de ceea ce se va întâmpla în 

continuare cu ele. 

Toate cele spuse până acum reprezintă ceea ce se numește procesul de 

valorizare datorat în primul rând colecționarului sau muzeelor, ca instituții 

specializate în aprecierea valorilor, și ele realizând colecțiile proprii de 

patrimoniu. Și în această privință, Ilie Moise – colecționarul – știe ce înseamnă 

asocierea dintre colecționarul pasionat și munca pe care o face o instituție 

specializată în garantarea supraviețuirii valorilor. 

Ilie Moise a impus colecției sale propria personalitate. Profesia l-a ajutat 

să găsească valorile în multitudinea lucrurilor, iar educația sa științifică și, am 

zice, estetică, valoarea artistică în lucrurile colecționate. 

Andreea Buzaș și Olga Popa sunt studentele profesorului Ilie Moise, atât 

în etnologie, cât și în etnomuzeologie. Ele au participat la transferul celei mai 

mari părți a colecției etnografice a profesorului lor în colecțiile Muzeului 

„Astra”. Mai mult, ele au organizat expunerea lor expozițională într-un cadru 

de expoziție temporară și au scris catalogul acestei expoziții în mod original:   

l-au convins pe colecționar să relateze povestea obiectelor colecționate, 

descoperindu-i astfel și talentul de povestitor, ceea ce se vede în volumul editat 

cu această ocazie. Este o adevărată cronică a lucrurilor și a eforturilor de 

valorizare a lor cum numai un colecționar pasionat și competent o poate face. 

Astfel structura narativă a volumului cuprinde istoria colecției: 

cercetarea, etalarea expozițională a acestei colecții și valorizarea ei 

muzeografică – e calea de la colecție la valoarea conținutului ei social și post-

uzual, e o cale model, utilizată și de alți colecționari, de la regretatul Horst 

Klusch la colecționarii și numeroșii creatori de muzee locale și particulare, cum 

ar fi Amelia Achim (Ocna Sibiului), familia Moraru (Jina), ca să dăm numai 
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câteva exemple din apropierea noastră, dar și din alte părți (mă întreb dacă mai 

există colecția Rădocea de la Bucium, din Țara Oltului). 

Volumul editat de cele două cercetătoare despre colecția Ilie Moise arată, 

de asemenea, una din fețele personalității sale: dragostea față de valorile artei 

populare și tradițiile rurale povestite de cele mai multe ori cu mult umor, dar și 

cu nedisimulată dragoste față de lucrurile frumoase și de frumoșii oameni care 

le-au creat. 

Volumul e prefațat de Mirela Crețu (Muzeul „Astra”), continuând cu un 

portret al colecționarului și urmat de interesantele sale povestiri despre 

obiectele colecționate, urmat de aprecierile critice ale unor colaboratori, o 

bibliografie și o suită de ilustrații color, o adevărată expoziție în imagini. Dar, 

ceea ce încununează frumusețea volumului este coperta sa, care nu e altceva 

decât afișul expoziției colecției și reprezintă mama și fiul, nimic mai frumos 

decât semnificația „obârșiei” colecționarului venit din frumoasa lume a 

copilăriei în satul natal (așa cum se observă, nu întâmplător repet de atâtea ori 

calificativul frumos). 

Ilie Moise n-a făcut altceva, prin realizarea colecției sale, decât să 

urmeze acest destin nescris al tradiției până în sistemul său genetic, nelipsind 

din preocupări efortul de depășire a efemerului lumii, prin depășirea condiției 

umane înscrisă în obiectele colecționate ca parte a divinității lumii, prin 

intermediul creației populare. Și dacă nu credeți aceste adevăruri, e destul să 

priviți ochii celor două personaje de pe copertă, cei ai mamei și ai copilului din 

brațele sale. 

 

Valerie DELEANU, Sibiu 

 

 

 

Valerie Deleanu, Armeni. Descoperirea satului, 
Sibiu, Astra Museum, 2016, 300 p. 

 

Iarna lungă din acest an m-a obligat să rămân în casă mai mult decât   

mi-aș fi dorit. Săptămânal încerc să rup monotonia zilelor mohorâte prin 

drumuri mai lungi sau mai scurte la Muzeul „Astra”. Întâlnirea cu obiectul 

etnografic, cu artefactele din comisiile de achiziții, dar și cu oamenii muzeului, 

mă scot din cenușiul diurn și mă așează… pe linia de plutire. 

Într-una din zilele lui februarie m-am oprit la sediul editurii „Astra 

Museum” – unde fosta mea studentă, Delia Voina – pregătea, ca o furnicuță, 

filele celor mai noi cărți axate pe „mituri, ritualuri, reprezentări simbolice… 

etnografie și arte vizuale… muzee și expoziții…”, după cum glăsuiește adresa 

de acreditare CNCS a instituției. Acolo l-am întâlnit pe bunul meu prieten – 

Valerie Deleanu – cel mai apropiat colaborator al editurii. Deși pensionat de 

câțiva ani buni, nu prea se poate despărți de instituția în care a muncit aproape 



Note și recenzii                                                                                                                             271 

 

patru decenii. Doar că acum a mutat accentul de pe cercetarea de teren pe cea 

de arhivă publicând, anual, câte o carte despre „făuritorii” celui mai mare 

muzeu în aer liber din spațiul românesc. Bucuria întâlnirii a fost pecetluită cu o 

cărțulie, ce avea încă miros de cerneală tipografică, pe care seria Valerie 

Deleanu – Armeni. Descoperirea satului. L-am felicitat, am așezat cartea în 

geantă și am pornit spre Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu de care mă 

voi despărți, probabil, tot atât de greu ca și amicul Valerie Deleanu de Muzeul 

„Astra”. 

Nu mică mi-a fost mirarea când am început să răsfoiesc volumul care era 

mai degrabă un bildungsroman decât o monografie – un adevărat imn de slavă 

adus lumii și civilizației rurale dintr-un sat din județul Sibiu, pe care le-a 

descoperit pas cu pas, zi de zi, la 25 de ani, atunci când tinerii încearcă prin 

toate mijloacele să ajungă la oraș. Cartea dedicată „locuitorilor din Armeni, 

care m-au convins să le iubesc satul și memoriei lui Ioan Godea, cel ce m-a 

convins să-i iubesc pe cei care iubesc satul” surprinde, totodată, drumul de 

inițiere într-o cultură și civilizație perfect conturate, pornite, însă, pe drumul 

fără întoarcere al dezagregării. 

Absolvent de marcă al „Facultății de istorie” din București, ajuns,   

printr-un complex de împrejurări demn de pana lui Kafka, în Armeni, la 

marginea județului Sibiu, tânărul profesor Valerie Deleanu descoperă cu uimire 

că alături de civilizația urbană, în care fusese crescut și educat, există încă o 

lume, cu alte valori, mult mai apropiate de natură, un adevărat cosmos paralel 

care-l incită și-l fascinează deopotrivă. Deși relaxat și luminos – pe alocuri 

chiar autoironic – textul provoacă la reflecție și te face să te întrebi care dintre 

cele două lumi – rurală sau urbană – merită mai multă atenție, de/cu care ar 

trebui să ne mândrim sau… să ne jenăm. 

Indirect, cartea lui Valerie Deleanu surprinde și momente cheie în 

descoperirea unei vocații care își face tot mai mult loc în viața dascălului de la 

Armeni – aceea de cercetător avizat al lumii rurale, de viitor muzeograf la 

Complexul Național „Astra” din Sibiu. Toate acestea fac din Armeni. 

Descoperirea satului o carte unică: bildungsroman, monografie, memorialistică 

și/sau toate laolaltă! Și pentru ca adevărul să fie întreg, spus până la capăt, 

aștept un nou volum în care să surprindă activitatea științifică și muzeografică 

din ultimele patru decenii, când Valerie Deleanu s-a identificat cu profesia de 

etnomuzeolog și cu aceea de dascăl la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. 

Abia atunci „jurnalul convertirii la ethosul satului românesc” – de care vorbea 

Constantin Necula într-o recenzie din „Tribuna” – va fi rotund și complet. 

 

Ilie MOISE 

Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu 
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Dan Negrescu, Mehala – o poveste, prefață de Otilia Hedeșan, 
Timișoara, Editura Universității de Vest, 2017, 254 p. 

 

Scriitorul timişorean Dan Negrescu revine în atenţia cititorilor cu o nouă 

carte din seria de mitologii urbane centrate asupra cartierului timişorean 

Mehala, o serie deschisă acum aproape două decenii cu volumul O mitologie 

timişoreană – Mehala (1998) şi continuată apoi cu Oameni, locuri, cai şi îngeri 

(1999), O mitologie pentru cunoscători (2010) şi Mehala întâmplărilor stranii 

(2016). Personalitate marcantă a mediului academic românesc atât prin funcţia 

ocupată, aceea de şef al colectivului de filologie clasică din cadrul Facultăţii de 

Litere şi Filozofie a Universităţii de Vest din Timişoara, cât şi prin 

numeroasele studii şi traduceri din limba latină (Pico della Mirandola, 

Descartes, Spinoza, Toma d’Aquino sau Sfântul Ieronim), profesorul Dan 

Negrescu şi-a exersat cu succes, de-a lungul anilor, talentul literar, publicând 

volume de proză scurtă şi romane bine primite de public şi de critica de 

specialitate. Amintim doar Epistolar imperial (1998), Însemnările Sfântului 

Renatus (2001) sau Trilogie imperială (2002) – roman pentru care a şi primit, 

în 2003, premiul Uniunii Scriitorilor din România, filiala Timişoara. 

În Mehala – o poveste, autorul ne invită din nou în lumea periferiei 

timişorene, în acel spaţiu citadin de dincolo de cotul pe care îl face linia 

tramvaiului patru, printre personaje pitoreşti, diferite din punct de vedere al 

etniei, religiei, meseriei sau poziţiei sociale, dar unite prin aceeaşi complicată 

identitate de „măhălenţi”, de locuitori ai unei aşezări vechi, mult mai veche 

decât ar putea cineva să-şi amintească. Numită de turci Mehala, suburbia cetăţii 

Timişoarei a reuşit să supravieţuiască tăvălugului vremurilor şi multiplelor 

reîntemeieri: stăpânirea turcească (din care au supravieţuit, o vreme, ruinele 

reşedinţei paşei şi castanii din jurul ei), administraţia imperială habsburgică, 

apoi cele două războaie mondiale şi, în fine, primele decenii ale perioadei 

comuniste, epocă numită astăzi „de tristă amintire”, dar din care cei ce şi-au 

trăit atunci copilăria, printre care şi autorul cărţii, n-au încetat niciodată să-şi 

hrănească amintirile. 

Mehala lui Dan Negrescu ne apare ca un spaţiu al marginalităţii cu legi 

proprii, în care vectorii de putere ai societăţii româneşti din perioada 

comunistă, impregnaţi de propagandă, deci structuraţi din exterior, nu au avut 

forţa să rescrie definitiv şabloanele existenţiale ale unei comunităţi locale mult 

prea ancorate în matricea sa culturală pentru a putea fi reconfigurată după 

tiparele noii societăţi în curs de edificare. În cartierul timişorean, ca de altfel 

peste tot în ţară, comunismul s-a încăpăţânat să întârzie, chiar dacă rămăşiţele 

capitalismului fuseseră deja înlăturate (cu prea puţină grijă şi prea multă ură 

faţă de trecut), ţesătura de relaţii interumane specifice unei asemenea 

comunităţi locale dovedindu-se a fi mult prea solidă pentru a putea fi ruptă atât 

de uşor şi de repede. 
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Asemenea altor cartiere ale oraşului de pe Bega, în Mehala relaţiile de 

familie, adesea constituite pe suportul căsătoriilor mixte, se îmbinau cu 

multilingvismul, ecumenismul sau solidaritatea locală, dar şi cu orgoliile 

etnice, resentimentele istorice sau suspiciunea faţă de ţigani şi faţă de cei 

aşezaţi vremelnic în spaţiul cartierului, într-un caleidoscop de atitudini şi 

comportamente perpetuate, în forme oarecum estompate, până astăzi. Pentru 

prozatorul timişorean, multiculturalismul firesc al Mehalei, sprijinit pe cele 

patru limbi „oficiale” ale comunităţii – română, maghiară, germană şi sârbă – 

nu este un slogan golit de conţinut, derivat din vreo dorinţă de a satisface 

exigenţele corectitudinii politice, nici o etichetă pusă intenţionat pentru a statua 

apartenenţa comunităţii respective la spaţiul cultural mitteleuropean, ci o 

realitate esenţială, definitorie pentru identitatea de măhăleanţ, poate cel mai 

bine întruchipată de personajul Petru şi „nesecata lui dorinţă de a se înţelege cu 

toţi”, vorbind fiecăruia pe limba sa. 

Dacă, pe parcursul lecturii, imaginea concretă a cartierului rămâne vagă, 

prea puţin imaginabilă pentru cineva care nu a păşit niciodată acolo, dacă feţele 

personajelor sunt şi ele abia schiţate – nici nu ar putea fi altfel, ţinând cont de 

salturile temporale pe care le fac de la o poveste la alta –, în schimb vorbele 

spuse de acestea sunt redate, de cele mai multe ori, cu o acurateţe care ne face 

să intuim în ele mai mult decât nişte simple citări din memorie.  

Pentru Dan Negrescu frazele memorabile sunt cele care construiesc 

personaje şi nu invers. Cuvântul rostit devine, astfel, vehiculul principal al 

portretului literar, modalitatea prin care autorul alege să contureze personalităţi 

şi tipare mentale multidimensionale, capabile să radieze un anume tip de 

înţelepciune universală care condensează şi sintetizează fiecare eveniment 

important, legând realitatea istorică şi ficţiunea într-o unitate cu valoare de 

mitologie autentică. Este, poate, singurul mod în care poveştile Mehalei pot 

dobândi sens şi relevanţă în mintea cititorului de astăzi. 

Urmărind destinele măhălenţilor, vom observa că multe din ele nu se 

încheie odată cu povestirile ce le sunt dedicate. Aceleaşi personaje se 

încăpăţânează să reapară de-a lungul întregii cărţi, asistând cu interes, laolaltă 

cu cititorul, la evenimentele esenţiale din viaţa cartierului, într-un decor 

transparent care permite întregii comunităţi să participe şi, astfel, să-şi umple 

memoria cu poveştile vesele sau triste ale unora sau altora dintre membrii săi. 

Pentru că nu cartierul în sine este subiectul principal al cărţii, ci spectacolul 

trecerii prin viaţă, unul cu atât mai impresionant cu cât detaliile sale esenţiale 

sunt descrise cu doza de naivitate specifică vârstei copilăriei, în care autorul se 

instalează încă de la primele rânduri. 

Nu cunoaştem motivele pentru care Dan Negrescu a ţinut să fixeze prin 

scris o lume destinată iremediabil uitării. Poate fi o datorie faţă de personajele 

care i-au populat copilăria, sau un exerciţiu dificil, dar necesar, de 

autocunoaştere prin recuperarea, cu mijloacele literaturii, a evenimentelor care 

şi-au lăsat amprenta asupra personalităţii sale. Pentru cititorii săi, însă, această 
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carte oferă prilejul unei vizite în propria istorie personală, din care rămâne 

întotdeauna „ceea ce duce fiecare în sine, amintirea şi eternitatea, căci e atâta 

nemurire câtă aducere aminte”. 

 

Drd. Daniel HAIDUC 

Universitatea de Vest Timișoara 

 

 

 

Dumitru Rusan, Etnografice... Etnologice…, 
Câmpulung Moldovenesc, Editura Pre-Text, 2017, 228 p. 

sau 

Despre un spațiu românesc inconfundabil 

 

Așa gândesc, simt când e vorba de Bucovina, când se scrie despre ea, 

când o călătoresc sau mă opresc adăstând câteva zile în ea. Așa mi se întâmplă 

cu această recentă apariție editorială, Etnografice… Etnologice…, a lui 

Dumitru Rusan. Reproducerea copertei I nu poate releva caracterul literei; căci, 

intenționat, „Etno” are o culoare, încât să atragă imediat atenția asupra a ceea 

ce… a rămas, două adjective / substantive: „grafice” și „logice”. 

Desigur, era nevoie din capul locului, ca autorul cărții să dezvăluie 

semnificația acestei opțiuni, inclusiv a punctelor de suspensie. În Argument asta 

și face, oferind cititorului un fel de epică asupra încercărilor sale de a desluși el 

însuși diferențele și apropierile dintre cele două noțiuni. Pornește de la 

explicațiile din dicționare (care nu prea îl conving) și continuă cu insistente 

dialoguri cu prof. univ. Nicolae Bot (căruia îi fusese student) și cu cercetători 

etnologi francezi veniți să străbată spațiul bucovinean. 

În cei 25 de ani de cercetare profesionistă a zonei, nu puțină vreme a 

oscilat privitor la propria sa postură: Este etnograf? Este etnolog?... Căci 

dicționarele fac următoarea deosebire: etnografia „clasifică popoarele lumii”, 

iar etnologia „studiază caracteristicile fiecărei etnii în devenirea lor istorică”. 

Opțiunea i s-a relevat când un gospodar al locului, la întrebarea „Ce 

făcea popa cu fuiorul de cânepă?”, i-a răspuns: „Făcea funie la clopot sau funie 

pentru coborât în groapă, băieții care cântau chiralesa și doreau să-și facă un 

bici pentru buhai, cereau câlți tot de la popă. Biciul trebuia să-i apere de 

duhurile rele”. Așa i s-a limpezit zarea: „Atunci am simțit că sunt etnolog…” 

Încât acum Dumitru Rusan nu mai are ezitări: „Etnologia este o știință a 

curiozității, în care trebuie să intervenim logic, printr-o cercetare a fiecărui 

obiect de etnografie.” Iar cartea aceasta îl confirmă pe cercetător cu asupra de 

măsură. Concret: culege date privind dansul popular „Arcanul” din zona 

etnografică Câmpulung Moldovenesc; este interesat de valorile etnografice 

pentru tăiatul și „lucratul” lemnului de rezonanță în pădurile din obcinile 

Bucovinei; urmărește ritualul construirii caselor de lemn din Bucovina; admiră 
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„împistrirea” ouălor de Paști; cercetează ornamentele populare bucovinene; 

relevă istoricul și specificul păstoritului în zona etnografică Câmpulung 

Moldovenesc și se bucură de obiceiurile de iarnă locale; studiază traiul 

coloniștilor germani („țipțerii”), așezați aici pentru minerit, după ce Bucovina 

devine colonie austriacă; este interesat despre așezarea și viața evreilor la 

începutul secolului al XX-lea, mai cu seama în arealul Fundu Moldovei. 

Un ghid de cercetare nu putea să nu-l aibă mai eficient decât în 

preocupările școlii etnografice condusă de Dimitrie Gusti, în campania sa 

sociologică în comuna Fundu Moldovei. Și astfel, Dumitru Rusan convinge, 

finalmente, că marele cărturar a contribuit, efectiv, la dezvoltarea socio-

economică și culturală a acestei localități bucovinene. Ei bine, după cercetările 

lui Dimitrie Gusti, după studii, comunicări științifice ale unor profesioniști din 

zonă (precum Filon Lucău-Dănilă, Ion Filipciuc, Marcel Zahaniciuc ș.a.), 

acum, parcurgând acest volum, cititorul își poate aminti de o celebră zicere a 

lui Dante și să o parafrazeze astfel: Lăsați orice speranță, voi care intrați în 

ținutul Fundu Moldovei, căci nu a mai rămas nimic de cercetat, deoarece pe 

aici a trecut Dumitru Rusan. 

Încă ceva de remarcat: excepționalele ilustrații ale plasticianului Ion 

Maftei, el însuși trăitor în „dulcea Bucovină”. 

 

Cornel COTUȚIU 

Uniunea Scriitorilor – Bistrița 

 

 

 

Dana Percec, Dan Negrescu,  

Periplu prin malefic. Un eseu lucrat pe surse, 
Timișoara, Editura Universității de Vest, 2017, 218 p.  

 

Atunci când ne aflăm în faţa unei cărţi semnate de scriitorul Dan 

Negrescu, ne aşteptăm ca subiectul ales să fie unul cât se poate de interesant. 

Este şi cazul recentului volum, Periplu prin malefic, realizat în colaborare cu 

Dana Percec, un „eseu lucrat pe surse”, după cum se menţionează încă de pe 

copertă, în care cei doi autori abordează o temă cel puţin incitantă prin 

dimensiunile sale istorice şi morale: vrăjitoria şi combaterea ei de către 

Inchiziţie în Evul Mediu. Mai precis, vorbim despre „una din cele mai otrăvite 

şi otrăvitoare scrieri” ale umanităţii, Ciocanul vrăjitoarelor (Malleus maleficarum), 

manual esenţial al inchizitorilor din întreaga Europă medievală, în care sunt 

descrise amănunţit procedurile de identificare, punere sub acuzare, dovedire şi 

apoi executare a tuturor persoanelor declarate vinovate de practicarea 

vrăjitoriei. La prima vedere, subiectul pare a fi o alegere curioasă pentru 

reputatul latinist Dan Negrescu, cel care ne-a obişnuit cu traducerea în limba 
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română a unor opere importante ale culturii europene, printre care Pico della 

Mirandola – Raţionamente sau 900 de teze. Despre demnitatea omului, Spinoza 

– Tratat despre îndreptarea intelectului, Augustin – Soliloquia şi Sermones, 

Pierre Abelard – Etica, Sfântul Ambrozie – Imnuri, Descartes – Expunere 

despre metodă, Heloise şi Abelard – Autoportrete epistolare, Toma d’Aquino – 

Despre Fiinţă şi Esenţă sau Sfântul Ieronim – Dialog împotriva luciferienilor. 

Însă în acest caz nu este vorba de o simplă traducere a unui text prea puţin 

cunoscut, ci de un studiu mai amplu, în care autorii şi-au propus să ofere 

cititorului toate informaţiile şi instrumentele necesare înţelegerii locului magiei 

în cadrul civilizaţiilor care s-au succedat în Europa încă din preistorie şi a 

prigoanei la care au fost supuşi, în anumite perioade, practicanţii acesteia, 

culminând cu instituţionalizarea vânătorii de vrăjitoare în perioada Inchiziţiei. 

Prima parte a cărţii, introducerea în temă, nu este de natură să pună 

probleme unui cititor familiarizat cu imaginarul asociat magiei şi vrăjitoriei, în 

care regăsim fiinţe supranaturale – zâne sau vrăjitoare – cu rol de intermediari 

între lumea noastră şi o lume magică, paralelă, accesibilă doar celor aleşi. Pe de 

altă parte, încercarea autorilor de a descifra logica inchizitorială şi mentalitatea 

celor care o puneau în aplicare nu este deloc un exerciţiu facil, deoarece el 

presupune cunoaşterea în detaliu a societăţii medievale şi a structurilor de 

putere specifice acesteia, precum şi a relaţiilor complexe între stat şi biserică 

de-a lungul timpului. Vom afla astfel că fenomenul prigonirii vrăjitoarelor nu 

este deloc întâmplător, el însemnând de fapt continuarea unor practici 

anterioare de persecuţie de către creştinism, odată devenit religie de stat, a 

tuturor curentelor de gândire sau mişcărilor considerate eretice, cu scopul de a 

limita influenţa în societate a comunităţilor disidente sau viziunilor sectare 

percepute ca fiind o ameninţare la adresa supremaţiei sale (cu exemplele 

cunoscute în istorie: paulicienii din Armenia, waldesienii, catarii sau 

templierii). „Contribuţia majoră a catolicismului”, susţin cei doi autori, „a fost 

aceea de a include în stereotipul vrăjitoarei elementul malefic, prezenţa 

demonică, pactul cu diavolul”, fapt ce justifica pe deplin, în ochii inchizitorilor, 

metodele inumane folosite pentru atingerea ţelului propus: mărturisirile false 

obţinute prin tortură, încurajarea comunităţii să dea în vileag orice fel de 

practici suspecte, judecata sumară, pedepsele crunte. Instrucţiunile conţinute în 

Malleus maleficarum erau cât se poate de clare în această privinţă: „... în cauza 

Credinţei se procedează sumar, simplu şi direct, fără zarva avocaţilor şi a 

completului de judecată”. De remarcat aici şi focalizarea aproape maniacală 

asupra femeii, văzută ca personaj negativ prin excelenţă, o fiinţă supusă 

inevitabil influenţelor demonice şi deci răspunzătoare pentru toate relele din 

societate. De aici şi până la degradarea continuă a imaginii feminine în artă şi 

în scrierile cu caracter religios, ştiinţific sau literar nu a mai fost decât un pas. 

Lucrarea lui Dan Negrescu şi a Danei Percec ne propune să descoperim, 

sau să redescoperim, o dimensiune sumbră, malefică, a naturii umane, una cu 

atât mai greu de înţeles cu cât ea ţine să se revendice de la cele mai nobile 
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idealuri. Din nefericire pentru om, pretenţia de exclusivitate a credinţei asupra 

imaginarului colectiv a condus, de fiecare dată, inevitabil, către încercarea de 

eliminare a oricăror idei sau practici care ieşeau din sfera de control a bisericii, 

chiar şi atunci când suportul teologic al credinţei nu era în măsură să ofere 

înlocuitori pentru acestea. Iar într-o societate medievală încă primitivă din 

multe puncte de vedere, încă ameninţată de frici ancestrale, infamul manual 

Ciocanul vrăjitoarelor n-a făcut decât să exonereze de orice vinovăţie, legală 

sau morală, pe toţi cei care au contribuit la deconspirarea, judecarea sau 

pedepsirea vrăjitoarelor în numele luptei împotriva răului absolut. Mai mult, a 

reuşit în mod perfid să evite orice eventuală chestionare, din perspectiva 

moralităţii, a metodelor folosite prin deturnarea discursului teologic, ipocrizia 

conţinută în formula de start a întrebărilor atent formulate din cuprinsul său 

(„este catolic să se afirme că…?”) fiind de fiecare dată răsplătită cu un răspuns 

convenabil şi, mai ales, indiscutabil. Aşadar, avem în faţă o carte cât se poate 

de actuală, care readuce în atenţie atrocităţi ce ar fi trebuit să fie de mult 

abandonate, dar care rămân, din nefericire, şi astăzi prezente în culturile prea 

îmbibate de dogme religioase fundamentaliste. Nu religia în sine este adevărata 

problemă – ea nu a fost o problemă nici în Evul Mediu –, ci interpretările 

partizane, distorsionante, simplificatoare, ce permit utilizarea sa ca instrument 

al puterii în slujba unor scopuri prea puţin morale.  

În ceea ce-l priveşte pe scriitorul şi traducătorul Dan Negrescu, intuim în 

această preocupare pentru tema vrăjitoriei legătura necesară cu mitologia 

urbană construită în cadrul seriei de volume de proză scurtă dedicate cartierului 

timişorean Mehala, acolo unde prezenţa discretă a magicului, întruchipat de 

vrăjitoare, este unul din ingredientele esenţiale. 

 

Drd. Daniel HAIDUC 

Universitatea de Vest Timișoara 

 

 

 

Ion Taloș, Folclorul spaniol/sefard în România. 
File de istorie culturală, Editura Hasefer, București, 2017, 336 p. 

 

Despre cărțile Magistrului Ion Taloș am scris cu plăcere și bucurie încă 

de la primul său studiu, cel despre Meșterul Manole din 1973. Dar, pe măsură 

ce posibilitățile de a publica s-au îngustat, reacția mea critică a încetinit, fără a 

dispărea cu totul. 

Mă uit în arhiva calculatorului meu şi constat că o amplă cronică la 

volumul lui Ion Taloş, Omul şi leul. Studiu de antropologie culturală, Editura 

Academiei Române, 2013, 613 p., am trimis-o unei stimabile reviste care apare, 

din lipsă de fonduri, „când iese de sub tipar”, şi nici atunci! Selectez aici câteva 
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pasaje din ampla cronică scrisă la timpul cuvenit, încercând să repar o vină care 

nu-mi aparţine. 

Cum am spus-o în multele ocazii în care am scris despre opera 

exemplară a marelui nostru contemporan, Ion Taloș este adeptul lucrului bine 

făcut, al definitivului, așa cum o arată incomparabilele sale monografii despre 

teme fundamentale ale folclorului românesc – Meșterul Manole, I, 1973, II, 

1997; Cununia fraților și Nunta Soarelui. Incestul zădărnicit în folclorul românesc 

și universal, 2004. O bibliografie aproape completă găsim în Romania 

Occidentalis/ Romania Orientalis, volum omagial dedicat prof. univ. dr./ 

Festschrift für Ion Taloș, editat de/ Herausgegeben von Alina Branda, Ion 

Cuceu, Editura Fundației pentru Studii Europene – Editura Mega, Cluj-Napoca, 

2009, p. 17-32. Zic „aproape completă” pentru că bibliografia confraților 

clujeni se oprește în anul 2009, consemnând un interviu al sărbătoritului în 

revista „Steaua”, 60, nr. 3, 2009. Între timp, alte scrieri, la fel de monumentale 

și definitive s-au adăugat. 

Între acestea, volumul Omul şi leul. Studiu de antropologie culturală 

(2013), anticipat de o comunicare la Academia Română, Lupta voinicului cu 

leul – folclor şi literatură medievală (2004), publicată ca Lupta voinicului cu 

leul. Mit şi iniţiere în folclorul românesc, Editura Academiei Române (2007), 

dă măsura deplinei maturităţi ştiinţifice a savantului român, care depăşeşte, cu 

studiul de faţă, ca şi cu celelalte două menționate mai sus, limitele cercetării de 

folclor comparat sau de folclor literar din perspectivă comparată, dându-ne o 

mostră de ceea ce s-ar putea numi „antropologia textului folcloric”, în 

apropierea unor modele recognoscibile în studiile lui Petru Caraman, Mircea 

Eliade, Adrian Fochi, de exemplu. 

„Obiectul” studiului este colindul românesc reţinut de Monica Brătulescu 

în tipologia sa (Colinda românească. The Romanian Colinda – Winter-Solstice 

Songs, Editura Minerva, Seria „Universitas”, 1981, p. 205-207), sub 55: Leul – 

„Voinicul înfruntă leul; îl capturează şi îl aduce acasă legat cu o curea”, cu mai 

multe subtipuri: „55 a – Leul scapă cu fuga”, „55 b – Leul este ucis”, „55 B – 

Voinicul înfruntă leul pentru a pedepsi răpirea sorei”, „55 C – Înfruntarea 

dintre voinic şi leu porneşte de la o dispută pentru oi”, cu mai multe zeci de 

variante.  

„Colinda leului”, statuează indeniabil Ion Taloş, „narează o temă 

specifică a folclorului românesc”, studiată sau doar atinsă, în treacăt, de 

cercetători redutabili ai creaţiei populare din arealul carpato-danubiano-pontic, 

începând cu Nicolae Densuşianu, urmat de Gavril Todica, continuat de Adrian 

Fochi, Octavian Buhociu, Mihai Pop, Gheorghe Isa, Monica Brătulescu, Ion 

Taloş, Al. Filipaşcu, Vasile V. Filip, ale căror contribuţii sunt examinate critic 

de exeget într-o secvenţă a studiului introductiv, „Leul în colindele româneşti. 

Un Hercules carpatin” (p. 208-212).  

Dar până a ajunge la această concluzie, autorul face un adevărat „tour de 

force”, sintetizând, în circa 200 de pagini, o uriaşă informaţie despre „Leul în 
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cultura materială şi spirituală”, din paleolitic până în timpurile istorice, din 

Babilon până pe plaiurile carpatice, cu incursiuni în literatura scrisă, de la 

epopeea lui Ghilgameş la Homer şi de aici în epopeile europene medievale şi în 

literatura orală, în basmul popular, în legenda populară europeană, în literatura 

populară africană. O asemenea cercetare exhaustivă (a se vedea Bibliografia 

enormă, p. 277-305, circa 800 de titluri!) nu putea să se încheie decât cu o serie 

de aprecieri ferme, cu caracter de generalitate, de la care orice cercetare 

ulterioară a temei trebuie să plece. 

60 de ilustraţii şi bibliografia vastă (cf. ante) separă partea introductivă, 

studiul propriu-zis, de „Corpusul de texte”, p. 307-590, cuprinzând 427 de 

variante (plus alte 7 „indicate numai bibliografic”), grupate în patru tipuri, 

dintre care primul, „Lupta junelui cu leul”, divizat în mai multe subtipuri (I.1. 

„Junele vrea să-şi măsoare forţele cu ale leului”, textele 1-130, cele mai multe; 

I.2. „Voinicul se pregăteşte de luptă cu leul în prezenţa mamei sale”, textele 

131-184 până la I.6. „Preţul leului legat”, t. 311, 312. Tipul II, „Junele, leul şi 

muntele fără oi”, tipul III, „Împăratul, leul şi junele”, şi tipul IV, „Gonirea şi 

prinderea leului”, cuprinzând, fiecare, cum se vede, mai puţine variante. Bazată 

pe un număr de câteva ori mai mare decât acela avut în vedere de Monica 

Brătulescu în tipologia sa din 1981, noua ordonare a textelor realizată de Ion 

Taloş pare a ne oferi o imagine mai exactă a unităţii şi a diversităţii colindului 

cu leul, prezentată sintetic în graficele de sub „Tipologizarea textelor”, urmată 

de o „Privire generală asupra tipurilor şi subtipurilor colindei leului”. 

Cu atâta experienţă de cercetare în spate, Ion Taloş nu scapă, totuşi, 

capcanei de a căuta „locul de geneză a colindei”, de a identifica „elemente 

genetice comune”, un fel de „ADN al tipurilor”, încercând, în alte condiţii şi cu 

alte mijloace, ceea ce Vladimir Propp făcea, pe un corpus încă mai limitat, în 

Rădăcinile istorice ale basmului fantastic (1946, trad. rom. 1973). 

Cred că o astfel de „fosilă”, rămasă încă vie în cele peste 400 de variante 

cunoscute, este şi leul din colindele româneşti, animalul feroce, felina, 

prădătorul din spaţiul african, regele animalelor. Perspectiva genetică asupra 

folclorului, căutarea „rădăcinilor”, „ADN-ului tipurilor” e o marotă 

multiseculară a folcloriştilor, care a înfierbântat minţile multora şi a dus la 

dispute, la „polemici” încă neîncheiate. O rezolvare plauzibilă a acestei 

chestiuni obsedante poate fi găsită în teza lui Mircea Eliade despre „fosilele 

vii” din textele orale: „În folklor (păstrez grafia autorului şi a editorilor – n. n. 

N. C.) se întâlnesc astăzi forme din mai multe ere (subl. aut.), reprezentând 

etape mentale diferite. Găsim o legendă cu substrat istoric relativ recent, găsim 

un cântec popular de inspiraţie contemporană, alături de forme medievale, 

precreştine sau chiar preistorice” (Mircea Eliade, Speologie, istorie, folklor, în 

vol. Fragmentarium, 1939, republicat în Mircea Eliade, Meşterul Manole. 

Studii de etnologie şi mitologie. Ediţie şi note de Magda Ursache şi Petru 

Ursache, Editura Junimea, Iaşi, 1992, p. 301-304). 

Animalul feroce, felina, prădătorul din spaţiul african, regele animalelor 
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din fabule şi povestiri eroice s-a esenţializat, şi-a lepădat coama „leonină”, şi-a 

retras ghearele ascuțite, a devenit un simbol, dormind „sub umbră de mălin 

verde”, „subt un spine măzărat”, „sub un brad de aburiu”, „sub un chit mare-

nflorit”, „subt un rug mândru-nflorit” etc. (pentru explicarea „lexicului” 

colindului, vezi „Glosar”, p. 591-596, întocmit cu deosebită acribie filologică, 

dându-se, pentru fiecare item, şi micro-contextul sau co-textul în care apare, 

respectiv varianta care îl conţine), adversar, în limitele imaginarului popular, al 

„junelui” Ion, sau cum l-o fi chemat pe cel colindat, plecat la vânătoare, sub 

privegherea mamei sau a iubitei (de remarcat absenţa cvasitotală a tatălui sau a 

altor personaje masculine din colinda în discuţie), să aducă un leu legat,      

„Ne-mpuşcat, nesăgetat,/ Numai viu, nevătămat”, trofeu simbolic într-o 

întrecere sportivă care nu a avut niciodată loc, dar de care, iată, colindătorii îşi 

aduc aminte în fiecare an, cu detalii surprinzătoare, ca şi cum s-ar fi întâmplat 

nu de mult, în imediata apropiere a unui sat românesc din Transilvania sau de 

aiurea. 

Schimbând ceea ce e de schimbat, putem zice că voinicul-savant Ion 

(Taloş) l-a dovedit pe leu (l-a „adus”) şi s-a încununat victorios în faţa obştei 

folcloriştilor şi etnologilor de pretutindeni. 
 

De dată mult mai recentă, studiul Folclor spaniol/sefard în România. 

File de istorie culturală, Editura Hasefer, București, 2017, 336 p., susține cu 

asupra de măsură aprecierile noastre despre acest veteran al folcloristicii 

românești (n. 22 iunie 1934), profesorul Ion Taloș.  

Un scurt „search” pe orice sursă electronică dă câteva sute de „găsiri” 

pentru „itemul” sefard, sefarzi. Ne mulțumim cu informațiile din Dicționar 

enciclopedic, 2006, vol. VI, R-Ș, s.v.:  

„SEFARZI (˂ ebr. medievală Sefard, „Peninsula Iberică”), s. m. și f. pl. 

Membri ai populației evreiești și a descendenților lor (sic!), care au trăit în pen. 

Iberică până la expulzarea lor, începând din anul 1492, în urma unui edict al 

regilor catolici Ferdinand de Aragón și Isabela de Castilia (rămas în vigoare 

până în 1968). Potrivit acestui act, acei evrei mozaici care nu-și abandonau 

credința străbună și nu îmbrățișau creștinismul ca religie[,] erau obligați să 

părăsească pen. Iberică. Cei mai mulți au plecat, s-au stabilit în Maghreb și în 

alte părți ale Imp. Otoman (îndeosebi în pen. Balcanică), dar și în diferite reg. 

din Franța, Țările de Jos, Italia, Anglia, chiar și în «Lumea Nouă». Spre 

deosebire de Așkenazi, S. păstrează riturile tradiționale și vorbesc iudeo-

spaniola (sau ladino). Se estimează că S. constituie 30% din populația evreiască 

mondială (15,1 mil. în 2005).” Mai recent, Wikipedia apreciază că în prezent, 

în lume ar fi 1,5-2 mil. de sefarzi, reprezentând cca 20% din totalul evreilor de 

pe mapamond. 

Pornind de la aceste date preliminare, dr. Ion Taloș, profesor român de 

literaturi populare neolatine la Universitatea din Köln, cum se prezintă el însuși 

pe coperta IV a cărții, întocmește o solidă monografie a unui subiect prea puțin 
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cunoscut în mediile intelectuale românești – folclorul populației sefarde din 

ținuturile sudice ale României. 

La doar câteva zile după ce am intrat în posesia acesteia, despre care 

încerc să spun câteva cuvinte aici, am primit de la Cluj o alta, chintesențială și 

ea, D´Italica à Sarmizegetusa. Réflexions sur la culture populaire romane/ 

Între Italica și Sarmizegetusa. Studii de cultură populară romanică, Editura 

Academiei Române, 2016, cuprinzând articole și studii apărute în periodice, în 

limbile franceză, engleză, spaniolă, germană. 

Ceea ce caracterizează scrisul Profesorului Ion Taloș este rigoarea 

științifică extremă, acribia filologică fără egal, logica expunerii indeniabilă. De 

aceea, de altfel, este și greu să scrii despre cărțile sale, care nu lasă loc 

adăugirilor, completărilor, ci cel mult marginaliilor, care, nu-i așa!, sunt 

întotdeauna în marginea subiectului. Rămâne loc pentru uimiri și (ad)mirări. 

Aflăm astfel că „primele studii despre limba, istoria, portul și cultura 

populară a sefarzilor din Țara Românească au fost publicate de Iuliu Barasch 

între anii 1842 și 1846”, că majoritatea acestora s-au stabilit la București, 

venind din Turcia europeană, mai ales de la Constantinopol și Adrianopol, dar 

și din Turcia asiatică, din Smirna (Izmir) și din Salonic, ba chiar și din 

Ierusalim sau din Viena. „Sefarzii – zice Iuliu Barasch – se intitulau «spanioli», 

dar alții le ziceau și «frânci»”. Pe aceeași sursă se sprijină, probabil, și M. 

Schwartzfeld care susține că evreilor spanioli din țările române li se zicea și 

frânci. Etnonimul „frânci” apare în epica orală românească, în balada populară 

în care eroul se luptă cu „turcii, cu frâncii”, considerat ca un nume dat tuturor 

romanicilor vestici. Or sefarzii, fără a fi latini, vorbeau o limbă neo-latină 

(spaniola), putând fi, deci, asimilați „frâncilor”. Tot ca o supoziție notez aici 

posibilitatea ca Letinul bogat, din balada românească cu același nume, sau 

Însurătoarea lui Iancu Vodă cu fata Letinului bogat, intrat în repertoriul nupțial 

drept Cântecul Nunului, să nu vorbească despre un latin oarecare, romanic, 

catolic, neortodox, vest-european, ci despre un necreștin, „Lectinu bogatî/ 

Săvai câine-al spurcat/ Nici în cruce botezat!” Poate că e prea mult, dar 

cercetări ulterioare etc. etc. 

Oricum, profesorul Ion Taloș trece în revistă întreg dosarul sefarzilor din 

Balcani, din sud-estul Europei, cu accent pe situația acestora în România, 

consemnând, după documentele epocii, că în București trăiau, la începutul 

secolului al XX-lea, 30.000 de sefarzi, față de Salonic, unde trăiau 80.000, 

Belgrad, 24.000, Cairo, 10.000, Bulgaria, 50.000, cf. Antonio Marquina Barrio, 

1987, p. 419, la Taloș, nota 3, p. 25. Se consemnează că „În București, sefarzii 

sunt mari comercianți, bancheri, industriași, iar un număr mai redus se dedică 

profesiunilor liberale”. Între aceștia, Enrique Haïm Bejarano, pe atunci rabin al 

comunității sefarde și director al liceului spaniol din București, un poliglot și 

gânditor deschis ideilor epocii sale. Din corespondența lui și a altor conaționali, 

dacă le putem spune astfel, cu Ángel Pulido Fernández, un spaniol filo-sefard, 

membru al Senatului spaniol, aflăm o serie de informații în legătură cu limba și 
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folclorul comunităților sefarde din sud-estul Europei și, mai ales din România, 

informații organizate de prof. Ion Taloș într-o micro-monografie a folclorului 

sefard din România, organizată după toate normele științifice în vigoare, în 

câteva categorii și clase tematice: cântecul epico-liric (romanța), lirica 

populară, proza populară, întâmplări adevărate/snoave, proverbe și zicători. 

Comparatist de talie mondială, Ion Taloș privește relativ restrânsul 

repertoriu de cântece și formule verbale în proză, reținute în culegeri mai mult 

sau mai puțin întâmplătoare de la evreii sefarzi din România, cu folclorul 

spaniol și cu fondul evreu, cu folclorul popoarelor în mijlocul cărora aceștia au 

trăit. Rezultă concluzii sau, cel puțin, ipoteze demne de a fi reținute pentru 

cercetări ulterioare, cărora studiul magistral al profesorului Taloș le pune o 

solidă piatră de temelie. 
 

P. S. Chiar în săptămâna când cronica mea la cartea lui Ion Taloș despre 

Folclorul spaniol/sefard în România apărea în revista „Observator cultural”, nr. 

901 (643) din 7-13 decembrie 2017, p. 7, primeam de la Sibiu, prin bunăvoința 

(mult) mai (prea) tinerei noastre colege Andreea Buzaș, volumul Ovidiu Bîrlea 

– Ion Taloș. Corespondență 1963-1977, Alba Iulia, Editura Centrului de 

Cultură „Augustin Bena”, 2017, 298 p., ediție îngrijită de Andreea Buzaș, 

introducere și note de Ion Taloș, pe a cărui copertă a IV-a este reprodus un citat 

din scrisoarea trimisă de Ovidiu Bîrlea autorului, la apariția studiului său din 

1973 despre Meșterul Manole: „Nu știu în ce măsură sufletul dumitale se poate 

bucura în toată deplinătatea cuvenită de soliditatea lucrului bine făcut” (subl. 

mea – N.C.). Nu pot să fiu decât satisfăcut că mă întâlnesc, în gând și vorbă, cu 

marele dispărut, articolul meu omagial despre Profesorul Ion Taloș sau vocația 

definitivului, pregătit pentru Conferința Internațională „Tradiții, identitate 

națională, dialog intercultural, diversitate” (Baia Mare, 27-28 octombrie 2017), 

apărut în volumul cu același titlu, editat de Delia Anamaria Răchișan (Editura 

Mega/Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2017, p.485-490), subliniind tocmai 

această calitate a scrisului ilustrului nostru contemporan. 

 

Prof. univ. (Emerit) dr. Nicolae CONSTANTINESCU 

Școala Doctorală Litere, Universitatea din București 
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Cronica 
 

2017 – în anul în care Arhiva de folclor a Institutului nostru a împlinit 

patru decenii de existență, sectorul de etnologie și-a propus să realizeze o 

antologie de texte vizând etnologia germanilor din România, publicate de-a 

lungul anilor în periodicul „Studii și comunicări de etnologie”. Antologia, 

realizată de cercetătorii Andreea Buzaș și Ilie Moise, este reprezentativă atât 

pentru cultura tradițională a germanilor din spațiul carpatin, cât și pentru 

cercetarea etnologică din ultima jumătate de secol. Materialele acoperă toate 

segmentele culturii tradiționale ale sașilor și landlerilor, de la costumul popular 

până la obiceiuri, ceramică și mobilier. Textele – tipărite în limba germană cu 

ample rezumate sau chiar traduceri integrale în limba română – sunt însoțite de 

fișele bio-bibliografice ale autorilor, cu succinte prezentări ale activității 

științifice. Intitulată Din etnologia germanilor din România, antologia a apărut 

la Editura „Honterus”, cu sprijinul financiar al Forumului Democrat al 

Germanilor din Sibiu, marcând, discret, aniversarea profesorului și 

cercetătorului Paul Niedermaier la 80 de ani. 
 

Pe 28 martie 2017, în sala festivă a Filialei Cluj a Academiei Române, 

Institutul „Arhiva de Folclor” a organizat simpozionului aniversar 90 de ani de 

la nașterea Profesorului Dumitru Pop – omagiu pe care comunitatea 

etnologilor din România l-a adus unuia dintre dascălii de elită ai universității 

clujene. Institutul nostru a fost reprezentat, la această manifestare omagială, de 

prof. univ. dr. Ilie Moise care a susținut comunicarea: Întâlniri esențiale - prof 

univ. dr. Dumitru Pop. 
 

La începutul lunii mai – în cadrul celei de-a XXXVII-a ediții a 

Festivalului Internațional „Lucian Blaga” (Sebeș 5-7 mai) – profesorul Ilie 

Moise a evocat momentul rostirii discursului de recepție la Academia Română, 

Elogiu satului românesc (susținut de Lucian Blaga în 5 iunie 1937) și răspunsul 

magistral al suveranului României – regele Carol al II-lea. 
 

Tot în luna mai sectorul de etnologie al Institutului de Cercetări Socio-

Umane Sibiu a publicat primul volum din seria Documente inedite, axat pe 

Corespondența lui Ovidiu Bîrlea cu nepoata sa, Doina Blaga. Apărut la Editura 

Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, volumul Corespondență Ovidiu 
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Bîrlea – Doina Blaga (ediție îngrijită și adnotată de Andreea Buzaș, cu o 

prefață de Ilie Moise) a fost lansat la Târgul de carte „Alba Transilvana”, ediția 

a X-a, desfășurat la Alba Iulia în 19 mai a.c. Este unul dintre volumele prin 

care etnologia românească marchează aniversarea a 100 de ani de la nașterea 

unuia dintre cei mai importanți cercetători ai culturii noastre tradiționale – 

Ovidiu Bîrlea (1917-1990), născut în Bârlești-Mogoș (Munții Apuseni). Tot la 

Editura Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba a apărut și volumul Ovidiu 

Bîrlea – Ion Taloș. Corespondență 1963-1977, ediție îngrijită de Andreea 

Buzaș, introducere și note de Ion Taloș, aducând noi elemente care permit o 

mai bună cunoaștere a unor aspecte mai puțin știute din etnologia ultimei 

jumătăți de veac. De altfel, centenarul nașterii lui Ovidiu Bîrlea constituie un 

bun prilej de a face un bilanț al evenimentelor și publicațiilor dedicate acestei 

personalități științifice impunătoare. Iar rezultatele sunt îmbucurătoare, dacă ar 

fi să ne gândim doar la faptul că, în 2016 și 2017, o serie de cercetători
1
 au 

contribuit la conturarea unei imagini calde și luminoase a lui Ovidiu Bîrlea, așa 

cum se desprinde ea din corespondență, opera literară sau amintirile unor 

apropiați ai folcloristului. 
 

Sub genericul Trepte ale instituționalizării cercetării de cultură 

tradițională s-a desfășurat – în iunie 2017 – simpozionul din cadrul Zilelor 

academice clujene, care a reunit, la „Arhiva de Folclor” a Academiei Române 

din Cluj-Napoca, cercetători din Zalău, Oradea, Baia Mare, Blaj, Sibiu și Cluj-

Napoca. Sibiul a fost reprezentat de dr. Andreea Buzaș, conf. univ. dr. Amalia 

Pavelescu și prof. univ. dr. Ilie Moise, care au prezentat comunicările 

Considerații privind evoluția unor periodice sibiene de etnologie, Perspectiva 

umanistă și științifică a folcloristicii clujene: Ion Mușlea și Gh. Pavelescu și 

Instituționalizarea cercetării etnologice la Sibiu. 
 

În perioada 12-16 iulie a.c., „Centrul de Cultură și Artă al Județului 

Hunedoara” a organizat cea de-a VI-a ediție a Taberei de educație și creație 

                                                 
1
 Ne-au reținut atenția, în acest sens, următoarele: Ion Taloș, Înțepăturile ariciului – un 

secol de la nașterea lui Ovidiu Bîrlea, în „România literară”, nr. 30-31/2017; Viorica 

Nișcov, O altă mărturie întârziată, în „Algoritm literar”, nr. 2(20), apr.-iun., 

VIII(2017), p. 24-26; Ion Buzași: Ovidiu Bîrlea în file de corespondență, în: „Steaua” 

LCVIII, 2017, nr. 6, p. 48-49; Petru Caraman. Corespondență, vol. I, II, ediție îngrijită 

de Ion H. Ciubotaru și Remus Zăstroiu, introducere și notă asupra ediției de I. H. 

Ciubotaru, Iași, Editura Universității „Al. Ioan Cuza”, 2016; Ovidiu Bîrlea, Studii de 

etnologie I, II, III, ediție îngrijită și introducere de Iordan Datcu, București, RCR 

Editorial, 2016; Ovidiu Bîrlea în corespondență, ediție îngrijită de Carmen Ionela 

Banța, București, Editura Etnologică, 2016; Centenar Ovidiu Bîrlea, cuprinzând 

articole semnate de Ion Cuceu, Ilie Moise, Ion Taloș, Iordan Datcu, Mircea Popa, 

Georgeta Orian, Ion Buzași, Cosmina-Maria Berindei, Virgiliu Florea, Sanda 

Golopenția, Ioana Bot, în „Discobolul” – revistă de cultură a Uniunii Scriitorilor din 

România, anul XX, nr. 235-236-237/2017, p. 159-254. 
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axată pe cunoașterea identității culturale a zonei „Valea Superioară a 

Mureșului”. Echipa de proiect – alcătuită din Ciprian Nicolae Roman 

(manager), Doru Daniel Ioaneș, Maria Ioaneș (coordonatori financiari), prof. 

univ. dr. Ilie Moise (coordonator științific), Mircea Lac (realizatorul 

proiectului) – a asigurat o bună cunoaștere și înțelegere a elementelor de 

educație pentru patrimoniu pe întreaga perioadă a desfășurării taberei. Au 

participat elevi ai Școlii populare de arte Deva, cât și invitați din județele Sibiu 

și Cluj. Principalele obiective vizitate: Muzeul etnografic din Orăștie, Casa 

memorială „Lucian Blaga” din Lancrăm, Cetatea țărănească din Câlnic, 

Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia, Muzeul municipal „Ion Raica” din 

Sebeș și comunitatea rurală din comuna Cut-Alba. Împreună cu activitățile 

lucrative (sculptură în lemn, incizie, crestare, xilogravură, podoabe tradiționale) 

discuțiile și opiniile elevilor au transformat Tabăra de la Geoagiu-Băi în unul 

dintre cele mai eficiente mijloace de cunoaștere și descifrare a identității 

culturale a unei zone. 
 

În ultima săptămână a lunii iulie, „Muzeul în aer liber din Dumbrava 

Sibiului” a găzduit ediția a XXII-a a Olimpiadei Naționale „Meșteșuguri 

artistice tradiționale”, destinată tuturor elevilor și școlarilor din spațiul 

românesc. „Numărul mare al participanților (peste 260 din 33 de județe) ne 

sugerează faptul că meșteșugurile tradiționale au fost preluate de o nouă 

generație de tineri, care a înțeles că dimensiunea universală a culturii românești 

își află sorgintea tot în arta și civilizația noastră populară”, a spus, în finalul 

manifestării, președintele juriului – prof. univ. dr. Ilie Moise. 
 

Luna august a adus cu sine, ca în fiecare an, unul dintre cele mai 

autentice festivaluri de folclor din spațiul românesc, Cântecele Oltului, 

desfășurat în zilele de 19 și 20 la Călimănești, județul Vâlcea. Ajuns la ediția cu 

numărul 49, festivalul de la Călimănești adună, an de an, ansambluri 

reprezentative din județele riverane Oltului: Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, 

Olt, Teleorman și Vâlcea. Invitat de onoare: județul Dâmbovița. Un juriu 

format din acad. Sabina Ispas (București), prof. univ. dr. Ilie Moise (Sibiu), 

prof. Ioan Pumnea (Brașov), Georgeta Tănăsoaica (Călimănești), prof. Elena 

Stoica și prof. Alin Pavelescu (Râmnicu Vâlcea) a punctat calitățile artistice și 

interpretative ale formațiilor participante la festival. Dincolo de premiile 

acordate, membrii juriului au apreciat rolul festivalului „Cântecele Oltului” de 

„școală de promovare și valorificare a culturii tradiționale” (Ioan Pumnea) și 

„model de păstrare a identității zonale” (Ilie Moise). Acad. Sabina Ispas a atras 

atenția asupra importanței pe care o are respectarea autenticității călușului 

datorită statutului său de emblemă românească în cadrul patrimoniului 

umanității. Colocviul cu tema „De la hora satului la spectacolul folcloric: 

pierderi / beneficii pentru cultura populară” a încheiat una dintre tot mai 

puținele manifestări folclorice autentice, în care elementul prioritar rămâne 

identitatea. 
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Timp de două zile (2 și 3 septembrie a.c.), Piața Mare din Sibiu a 

redevenit loc de târg grație olarilor și meșterilor ceramiști din întreg arealul 

românesc (Horezu, Corund, Baia Mare, Oboga, Obârșia, Miercurea Ciuc) 

participanți la unul dintre cele mai longevive evenimente culturale din Sibiu. În 

semn de recunoaștere a aportului olarilor la dezvoltarea Târgului de la Sibiu, un 

juriu format din prof. univ. dr. Ilie Moise (ICSU Sibiu), dr. Maria Barna 

(Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 

„Cindrelul-Junii Sibiu”), dr. Mirela Crețu, Ioana Luca și Karla Roșca (Muzeul 

„Astra”) a acordat premii și distincții. Cele mai multe au vizat păstrarea 

tradiției și fidelitatea față de elementele de identitate ale principalelor zone 

etnografice din România. 
 

În perioada 16-22 octombrie 2017 s-a desfășurat, la Focșani și Soveja, 

ediția a XXVII-a a Zilelor „Simion Mehedinți”. În cadrul acțiunilor culturale 

organizate de Asociația „Simion Mehedinți”, a fost omagiat, cu prilejul 

împlinirii vârstei de 75 de ani, prof. univ. dr. Gheorghiță Geană de la 

Universitatea din București, antropolog de marcă al României, născut în Soveja 

– Vrancea. Din partea Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu a participat 

prof. univ. dr. Ilie Moise, care a evocat relațiile speciale ale profesorului 

Gheorghiță Geană cu lumea academică a Sibiului. 
 

În preajma sărbătorii de Sf. Dumitru (29 oct. 2017) Muzeul Național al 

Satului „Dimitrie Gusti” a organizat, cu sprijinul actorilor Vera Linguraru și 

Voicu Hetel de la Teatrul „Ion Creangă” din București, un spectacol de teatru 

viu inspirat din volumul Povestea casei Cut de Ilie Moise. Cu acest prilej foștii 

proprietari ai casei, prof. Ana și Ilie Moise, care au donat-o muzeului în 2008, 

au participat la momentul artistic „Aduceri aminte despre casa mea din Cut – 

Alba”, evocând momentele importante din viața celor 7 generații care au  

locuit-o. Tot în cadrul acestui eveniment a fost lansat volumul Ilie Moise – 

crochiu de colecție de Andreea Buzaș și Olga Popa (Sibiu, Editura „Astra 

Museum”, 2016), care reproduce și textul Povestea lucrurilor mele – jurnalul 

de colecționar al proprietarului Casei Cut. 
 

În perioada 31 octombrie - 3 noiembrie 2017, Institutul Național al 

Patrimoniului a organizat, la Băile Herculane, cea de-a XXIII-a ediție a 

Colocviilor de Patrimoniu Cultural Imaterial cu tema „Cultură tradițională și 

patrimoniu cultural imaterial”. Au participat cercetători și manageri culturali 

din întreg arealul românesc. Aplicația de teren, desfășurată în 2 noiembrie în 

Banatul Montan, a prilejuit participanților o întâlnire de suflet cu principalii 

purtători și păstrători de elemente de patrimoniu cultural imaterial din zonă. 
 

Conferința Națională a „Asociației de Științe Etnologice din România”  

s-a desfășurat, conform hotărârii Adunării generale de la Craiova, în perioada 

8-12 noiembrie a.c., la Baia Mare. Așezată sub genericul Patrimoniul cultural: 

abordări teoretice și praxiologice, întâlnirea din Maramureș a reunit peste 70 
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de etnologi, profesori și muzeografi din întreg spațiul românesc. Sibiul a fost 

reprezentat de o delegație de cercetători de la Universitatea „Lucian Blaga” 

(conf. univ. dr. Amalia Pavelescu), Institutul de Cercetări Socio-Umane (prof. 

univ. dr. Ilie Moise, dr. Andreea Buzaș) și Muzeul „Astra” (dr. Mirela Crețu, 

drd. Karla Roșca). Cu acest prilej au fost lansate volumele Corespondență 

Ovidiu Bîrlea – Doina Blaga, ediție îngrijită și adnotată de Andreea Buzaș, cu 

o prefață de Ilie Moise, apărută la Editura Centrului de Cultură „Augustin 

Bena” Alba și „Studii și comunicări de etnologie”, tomul XXXI/2017 – a căror 

apariție a marcat discret centenarul nașterii lui Ovidiu Bîrlea. 
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