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I. FUNDAMENTĂRI  ŞI  PERSPECTIVE  MODERNE  ÎN  ETNOLOGIE 

Anuar IEF, serie nouă, tom. 25, 2014, Bucureşti, p. 11–21 

PRIMA ÎNREGISTRARE FONOGRAMICĂ 
REALIZATĂ DE DUMITRU GEORGESCU-KIRIAC 

ÎN 1912, PIATRĂ DE TEMELIE A ARHIVEI DE 
FOLCLOR DIN BUCUREŞTI 

NICOLAE TEODOREANU 

The First Phonograph Recording Made by Dumitru Georgescu-Kiriac in 1912, 
the Cornerstone of the Folklore Archives in Bucharest 

Dumitru Georgescu-Kiriac, complex personality of Romanian music, composer, 
conductor, musicologist, teacher, was the one who in the early 20th century imagined an 
institution for folklore research, an archive, which he intended to put under the 
patronage of the Romanian Academy. Today, more than 100 years later, we can see that 
his goal was fully reached. 
His founding vocation manifested in three areas: collecting, theory and promoting. 
Thus, he is among the first who recorded Romanian folkloric pieces on phonograph 
cylinders (today being the oldest Romanian phonograph fund stored in the country), he 
is the one who clearly drew the scientific framework of the Romanian folklore research 
and he is the one who promoted the funding of large folklore research projects, 
encouraging various specialists in this type of activity. 

Keywords: folk music, field collection, folklore archives 

Cuvinte-cheie: folclor muzical, culegeri de teren, arhive de folclor 

Personalitate de seamă a vieţii muzicale la întretăierea veacurilor al XIX-lea 
şi al XX-lea, Dumitru Georgescu-Kiriac a fost compozitor, dirijor, muzicolog, 
profesor. Pentru domeniul cercetării folclorice de la noi, el este unul dintre 
întemeietori, a cărui vocaţie fondatoare s-a manifestat într-o triplă calitate: 
culegător, teoretician, animator.  

Astfel, în calitatea sa de culegător, el are meritul de fi fost printre primii care 
au realizat înregistrări de folclor românesc pe cilindri de fonograf, iar documentele 
sonore realizate de el sunt cele mai vechi fonograme păstrate în arhiva de folclor 
din Bucureşti. Acestea au împlinit deja 100 de ani de existenţă.  

Ca teoretician, putem observa în documentele manuscrise păstrate de la el 
faptul că a surprins într-un mod irefutabil necesitatea de a se cerceta folclorul 
românesc şi a trasat cadrele ştiinţifice în care aceasta ar trebui să se desfăşoare.  

În fine, ca animator, el a dat direcţii de lucru, a încurajat specialişti, a 
susţinut finanţarea unor proiecte comune de cercetare şi chiar a prefigurat crearea 
unui cadru instituţional pentru ceea ce numea el „realizarea folclorului muzical 
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DE LA FOLCLORISTICA MUZICALĂ  
LA ETNOMUZICOLOGIE, ÎN ROMÂNIA 

MARIAN LUPAŞCU 

From Musical Folkloristics to Ethnomusicology, in Romania 

Romanian musical folkloristics appeared in the 18th century. By the end of the 
19th century, a scientific interest for the intangible cultural heritage started to emerge, 
and the first recordings using the phonograph were made. The folklore was no longer 
just an inspiration for composers, but an autonomous discipline began to develop, 
having a research methodology that concerned collection, transcription and analysis 
operations. Dumitru Georgescu Kiriac is one of the most important scholars. He 
considered the folklore to be an identity cultural asset, a means of learning the history 
and affirmation of the unity of the nation. He also supported systematic scientific 
collections in rural areas. He set and applied the methodological principles of this field, 
and Tiberiu Brediceanu, Gavriil Galinescu, George Breazul have continued along the 
same path. Béla Bartók activated in the same period as D. G. Kiriac, and he dedicated 
most of his work to the Romanian folklore. The collection and transcription of the 
documents is of great importance, being followed by analyses and typologies. 
Constantin Brăiloiu can be considered the founder of the Romanian modern 
ethnomusicology. He approaches, with the same success, both sides of the research: 
fixing the oral phenomenon and scientific exegesis. 

Keywords: musical folcloristics, ethnomusicology, Béla Bartók, Constantin Brăiloiu, 
Dumitru Georgescu Kiriac, George Breazul. 

Cuvinte-cheie: folcloristică muzicală, etnomuzicologie, Béla Bartók, Constantin Brăiloiu, 
Dumitru Georgescu Kiriac, George Breazul. 

Folcloristica muzicală românească îşi are rădăcinile în secolul al XVIII-lea şi 
a beneficiat de aportul unor personalităţi de marcă, precum Dimitrie Cantemir, 
Anton Pann, Nicolae Filimon, Teodor T. Burada. Din păcate, strădaniile lor în 
acest domeniu, îndeosebi cea de teoretizare, abia schiţată, sunt cunoscute doar 
parţial. Materialul descriptiv, dar mai ales notaţiile unor melodii bănuite a-şi avea 
rădăcinile în mediul folcloric au fost în centrul atenţiei. 

Spre sfârşitul secolului al XIX-lea, sub influenţa Şcolii folcloristice literare a 
lui Bogdan Petriceicu Hasdeu, începe să se manifeste interesul ştiinţific pentru 
componenta muzicală a patrimoniului cultural imaterial. Se conturează regulile de 
bază: contactul direct al culegătorului cu realitatea folclorică, nonintervenţia şi 
obiectivitatea, transpunerea într-o reprezentare grafică adecvată, colectarea informaţii-
lor adiacente (locul, momentul, numele, vârsta şi profesia informatorului etc.). În 
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ETNOMUZICOLOGUL ŞI  PROFESORUL  
JAGAMAS JÁNOS (1913–1997). INEDITE 

MIHAELA NUBERT CHEŢAN 

Ethnomusicologist and Professor Jagamas János (1913-1997).  
Unknown Documents 

Jagamas János, born in 1913, is one of the most important hungarian profesor and 
musicologist in Romania and also an ethnomusicologist at Institute of Folklore in Cluj 
(1949–1960). In the Archive of the Institute of Ethnography and Folklore “Constantin Brăiloiu” 
in Bucharest there are records concerning his workfield (1957) in Hungarian musical folklore – 
seven tape recorders in Cluj county. Between 1941–1944 he colected 149 Romanian songs also 
in Cluj county transcribed after hearing. Also there's a group of documents concerning two 
unpublished volumes of a collection of solfeges inspired by Romanian and Hungarian musical 
folklore, with the collaboration of Istvan Nagy and Szego Julia. 

Keywords: musical folklore, musical pedagogy, solfegiere method  

Cuvinte-cheie: folclor muzical, pedagogie muzicală, metode de solfegiere 

Cu prilejul centenarului naşterii lui Jagamas János, am considerat oportună 
identificarea şi parcurgerea lucrărilor pe care le-a elaborat, aflate în Arhiva 
Institutului de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu”. Semnalăm ca inedite un 
grup de documente şi înregistrări care sunt relaţionate culegerilor sale de folclor 
muzical şi înscrisuri, recuperate şi inventariate recent, care atestă activitatea sa în 
domeniul pedagogiei muzicale.  

Este bine cunoscută personalitatea lui Jagamas János, figură proeminentă a 
muzicologiei maghiare din România; a activat ca etnomuzicolog – cercetător 
principal la Institutul de Folclor din Cluj, între anii 1949 şi 1960. În aceeaşi perioadă 
profesează la Catedra de folclor a Conservatorului clujean, unde, între anii 1965 şi 
1983, devine conferenţiar şi profesor universitar, la Catedra de forme muzicale.  

 Cariera muzicianului Jagamas János a fost marcată de impactul pe care l-a 
avut contactul timpuriu cu muzica tradiţională, reliefat nu numai de preocupările 
muzicologice, dar şi de activitatea componistică, concretizată în piesele corale 
compuse între anii 1946 şi 1972: Cinci piese corale pentru copii (1946), 6 coruri 
(Cântece din Călata şi Sic) pentru cor mixt (1972) şi Două coruri pe melodii 
populare din Călata pentru cor mixt (1972).  

În acest excurs vom insista asupra activităţii sale etnomuzicologice, 
manuscrisele pe care le vom supune atenţiei vor reconfirma preocupările sale în 
domeniu, susţinute pe parcursul mai multor decenii.  
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CRISTEA SANDU TIMOC. CERCETĂRI ETNOFOLCLORICE 
ÎN SPAŢIUL TIMOCEAN 

EMIL ŢÎRCOMNICU 

Cristea Sandu Timoc. Recherches ethno-folkloriques dans la région du Timoc 

Cristea Sandu Timoc n’a pas fait des études liées, même de loin à l’ethnologie, quand 
même il a publié trois ouvrages sur l’ethnographie et le folklore des Roumains habitant 
la région du Timoc. Ces ouvrages sont souvent citées dans la littérature et sont de stricte 
nécessité pour tous ceux qui étudient la zone du Timoc, de Serbie et de Bulgarie. 

Mots-clefs: Timoc, chants épiques, contes de fées 

Cuvinte-cheie: Timoc, balade, cântece bătrâneşti, poveşti populare 

Cristea Sandu s-a născut la 8 septembrie 1916  
în localitatea Zlocutea (Alexandrovać), în Timoc, 
Serbia, fiind fiul Gherghinei şi al lui Petru Sandu. A 
urmat cursurile Şcolii elementare din comuna natală, 
Alexandrovać, Liceul „Traian” din Turnu-Severin, 
Şcoala Normală din Târgu-Jiu şi Şcoala Normală din 
Craiova, apoi cursurile Şcolii de Ofiţeri în Rezervă din 
Ploieşti (1940–1941), ale Facultăţii de Drept a 
Universităţii Bucureşti (1946–1950) şi ale Academiei de 
Înalte Studii Comerciale (1946–1950). A condus, în 
timpul războiului, între anii 1942 şi 1944, Comitetul 
Românilor Timoceni. Pentru câţiva ani a îndeplinit 
funcţia de ataşat cultural la ambasada română de la 
Belgrad. În anii ’50 a fost deţinut politic. După 1990 a 
coordonat activitatea Asociaţiei Astra Română pentru 
Banat – Porţile de Fier, publicând câteva studii şi volume în sprijinirea culturală a 
românilor timoceni, fiind şi organizatorul unor conferinţe şi festivaluri folclorice. 
S-a stins din viaţă la vârsta de 96 de ani, în anul 2012, la Timişoara. A semnat toate 
volumele de poveşti, poezii şi studii, ca şi articolele de presă, cu numele Cristea 
Sandu Timoc.  

A publicat în diferite reviste nuvele, povestiri şi poezii, distingându-se şi în 
domeniul folclorului, culegând şi publicând Poezii populare de la românii din 
Valea Timocului la Editura Scrisul Românesc în anul 1943, în 1967, volumul 
Cântece bătrâneşti şi doine, la Editura pentru Literatură, iar în anul 1988, volumul 
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BIBLIOGRAFIA CURENTĂ, INSTRUMENT DE LUCRU  
CU PERSONALITATE SPECIFICĂ  

RODICA RALIADE 

La bibliographie courante, instrument de travail à personalité spécifique 

La Bibliographie roumaine de l'ethnographie et de folklore (BREF) – section courante, en 
tant qu'outil de recherche inclus dans le plan de l’Institut d’Ethnographie et Folklore 
«Constantin Brăiloiu», doit respecter les standards méthodologiques pour acquérir la valeur 
scientifique nécessaire et une ouverture informatique internationale. 

Mots-clefs: standards méthodologiques, bibliographie, section courante 

Cuvinte-cheie: standarde metodologice, bibliografie, secțiunea curentă 

RETROSPECTIVE 

În epoca modernă, la finele secolului al XIX-lea, doi avocaţi belgieni, Paul 
Otlet şi Henri La Fontaine, au definit documentarea, care îngloba bibliografia, drept 
ştiinţa care permite furnizarea tuturor documentelor despre un subiect. Paul Otlet a 
urmărit să pună la dispoziţia unui număr cât mai mare de beneficiari, un volum, pe 
cât posibil, complet şi complex de date. Stocarea a impus, pentru a putea intra în 
posesia informaţiilor necesare, ordonarea tipăriturilor. Cataloagele de bibliotecă, de 
tipografie, de librărie ş.a. inventariau publicaţiile. Sistematizarea pe domenii a unor 
depozite de carte, prin clasificările zecimale la care trecuseră bibliotecile în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea, nu relaţionau cunoştinţele conţinute. Idealul consta 
în accesarea unui ansamblu de informaţii adiacente, furnizate de surse diverse. Aşa se 
va impune ideea de conectare la sistemul internaţional de cunoaştere prin cooperarea 
internaţională a bibliotecilor. În 1895 s-a organizat prima Conferinţă Internaţională 
de Bibliografie la Bruxelles. Cu acest prilej s-a hotărât crearea Repertoriului 
bibliografic universal (Répertoire Bibliographique Universel), pe care Paul Otlet îl 
gândise ca pe „un instrument destinat să cuprindă toate documentele publicate din 
toate timpurile, din toate ţările şi pe toate subiectele, precum şi spaţiul conservării lor 
ca atare, de unde rezultă caracterul său universal”1. În jurul Repertoriului bibliografic 
 

1 Paul Otlet, Le Traité de documentation, le livre sur livre. Théorie et pratique [Tratatul despre 
documentare, cartea cărţilor. Teorie şi practică], Bruxelles, Editeurs-Imprimeurs D. Van Keerberchen 
& Fils, 1934, p. 429–430, cf. Ligia Caranfil, De la Mundaneum la Wikipedia. Scurt istoric al 
sistemelor de organizare a cunoştinţelor (KOSs) II, în „Biblioteca. Revistă de bibliologie şi ştiinţa 
informării”, XXIV (2013), nr. 4, p. 121. 



II. DIVERSITATE ŞI SPECIFICITATE ÎN CERCETAREA ETNOLOGICĂ 
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PSALTIREA BISERICII REFORMATE ROMÂNE 
DIN TRANSILVANIA (II)* 

MARIANA CIUCIU, MIRCEA VALERIU DIACONESCU 

The Psalm Book of the Romanian Reformed Church from Transylvania (II) 

In the second half of the study, we are trying to establish if there is a connection 
between the 1660 Reformed Romanian Psalter and the 1673 poetized Dosoftei's Psalter, 
the Moldavian Metropolitan and, which is even more important than that, if there is a 
connection between Dosoftei's Psalter and the new Romanian Psalter which came out in 
2012. Is there, for example, any reason to consider Dosoftei's Romanian psalm, which 
became a star song, an equivalent of the Reformed French psalm? In this case, the 
valorization of the poetized Psalter written by Metropolitan Dosoftei will be very 
important for the new Romanian Psalter, modeled after the French one, because its 
creators were inspired in writing it, in a great measure, by Dosoftei's work. 

Keywords: Reformed Romanian Psalter, Dosoftei's Psalter, 2012 Romanian Psalter, 
psalm, star song, Book of Psalms, Jean Calvin, Clément Marot, Théodore Bèze, 
Jan Kochanowski, Dosoftei, Guillaume Franc, Loys Bourgeois, Pierre Devantès. 

Cuvinte-cheie: Psaltirea Reformată Română, Psaltirea în versuri a lui Dosoftei, 
Psaltirea Română din anul 2012, psalm, cântec de stea, Cartea Psalmilor, Jean 
Calvin, Clément Marot, Théodore Bèze, Ioan Kochanovski, Dosoftei, Guillaume 
Franc, Loys Bourgeois, Pierre Devantès. 

PSALTIREA ÎN VERSURI A LUI DOSOFTEI, MITROPOLITUL 
MOLDOVEI, ŞI RELAŢIA EI CU PSALTIREA ROMÂNĂ (2012) 

 După cum observă istorici ai literaturii române vechi ca Ioan Bianu, Nicolae 
Cartojan, Alexandru Piru şi alţii, ideea de a versifica psalmii şi a-i pune pe melodii, 
pentru a fi cântaţi în biserici, la reuniuni, în case, a aparţinut pentru prima oară 
calvinilor francezi şi a fost practicată în special de aceştia. Calvin însuşi a versificat 
câţiva psalmi, dar cele mai frumoase versuri le-a creat poetul francez Clément Marot 
în cei 50 de psalmi ai săi, urmat de Théodore de Bèze, care a completat versificarea 
celor 100 de psalmi rămaşi neversificaţi de Marot. Se ştie acum că versificările lui 
 

* În prima parte a studiului, publicată în „Anuarul Institutului de Etnografie şi Folclor 
«Constantin Brăiloiu»”, serie nouă, tomul 24, 2013, p. 197–215, am arătat că repertoriul imnologic al 
Bisericii Reformate Române din Transilvania era identic cu cel al Bisericii Reformate Franceze. 
Credincioşii români au cântat în limba română psalmii francezi aflaţi în Psaltirea din 1562. Ei au 
utilizat o Psaltire proprie care circula mai mult prin copii manuscrise, aşa cum este manuscrisul 
anonim din 1660, care conţine cântările tuturor celor 150 de psalmi francezi. 
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SFÂNTUL DIMITRIE DIN BASARABI, PATRONUL 
BUCUREŞTILOR. CONTROVERSE IDENTITARE 

GHEORGHIŢĂ CIOCIOI 

Saint Dimitri de Bucarest 

La question de l’identité du patron spirituel de Bucarest engendra le long des siècles 
une série de controverses surtout dans les milieux théologiques, mais non seulement. 
Malheureusement, du fait d’un examen insuffisant des sources (qui auraient pu clarifier 
en quelque sorte la question), ces controverses furent le plus souvent stériles. 
Dans cette étude nous nous proposons de présenter un portrait de Saint Dimitrie 
Basarabov (Saint Dimitri de Bucarest) qui soit le plus près de la réalité puisqu’ elle est 
fondée sur des recherches systématiques, sur le terrain, dans les localités de la vallée du 
Lom : Basarabovo, Cerven, Cervena-Voda, Ivanovo, Krasen et sur des recherches aux 
archives et dans les bibliothèques de Bucarest, Sofia et Veliko Târnovo.  
Le patron de Bucarest porta-t-il un autre nom ? Fut-il ermite ou fut-il marié ? Fut-il un 
simple berger tel que le présentaient les premières hagiographies datant du XIXe siècle? 
Vécut-il à l’époque du Royaume valaque-bulgare, au XIIIe siècle, ou mourut-il en 1685 
comme l’affirme l’Eglise Orthodoxe Bulgare ? Les trois cent églises et cellules d’ermites 
rupestres de la vallée du Lom (beaucoup d’entre elles incluses dans le patrimoine 
UNESCO), se trouvant dans la proximité immédiate de la frontière roumaine, pourraient-
elles aider à réécrire l'hagiographie de Saint Dimitri ? Est-il possible à reconstituer une 
fête patronale ou une procession à Basarabov avant la mutation des reliques à Bucarest ? 
Notre but est de répondre à toutes ces questions en nous fondant sur les études de 
quelques célèbres slavistes et ethnologues d’hier et d’aujourd’hui (Liubomir Miletici, 
Karel Škorpil, Todor Mollov, etc.), sur la littérature en moyen bulgare d’après la chute 
du Royaume de Târnovo sous la domination ottomane, sans oublier non plus les 
témoignages plus récents (le journal qu’avait tenu l’instituteur du village de Basarabov, 
Nikolai Nemţov, à la fin du XIXe siècle ou les notes du moine Hrisant du monastère de 
Basarabovo de la deuxième moitié du XXe siècle).  

Mots-clefs: Basarabovo, Bucarest, Dimitri, Lom, patron, reliques, saint, vie 

Cuvinte-cheie: Basarabovo, Bucureşti, Dimitrie, Lom, patron, moaşte, sfânt, viaţă  

Identitatea patronului spiritual al Bucureştilor a stârnit, în mod firesc, de-a 
lungul timpului – în lumea teologică, dar nu numai –, o serie de controverse. Din 
păcate, cel mai adesea, sterile, fapt datorat, la noi, unei insuficiente documentări, 
care, dacă s-ar fi realizat, ar fi putut face lumină, într-o oarecare măsură, în cazul dat. 

 Ne propunem ca, pe baza cercetărilor de teren personale, efectuate în ultimii 
15 ani, pe Valea Lomului (localităţile Basarabovo, Cerven, Cervena Voda, Ivanovo, 
Tabacika, Krasen, Bojicen), dar şi în bibliotecă şi arhive (Bucureşti, Sofia, Veliko 
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TEHNICILE DE COMUNICARE ALE ORGANIZAȚIEI 
RELIGIOASE „MARTORII LUI IEHOVA” DIN ROMÂNIA 

IONUŢ-PETRE MUNTEANU  

Communication Techniques Specific to the Religious Organization  
of Jehovah’s Witnesses in Romania 

Jehovah’s Witnesses is a religious movement started by reverend Charles Taze Russel at the 
end of the XIXth century, in Pittsburg, Pennsylvania, USA. Over time, the movement grew 
and transformed into a worldwide religious organisation, numbering aproximatively 
19 millions members across over 239 countries and teritories in 2012. In Romania, Jehovah’s 
Witnesses reached as early as 1911, but were recognised as a legal religious organisation in 
2003. In the last decades, we were able to notice a significant increase in numbers: in 1989, 
there were 17 000 baptised Witnesses, in 2005 there were 38 500 and in 2012, 40 147.  
Based on a particular exegesis of the Bible, Jehovah’s Witnesses have their own 
dogmas, rituals and type of organisation. They are well known throughout the world for 
their door to door proselytism and for their black-and-white approach to the reality. 
Given the steady increase in numbers at both national and worldwide level, we can 
safely assume that their religious propaganda is very efficient. Therefore, this article 
attempts to unveil the main communication strategies and techniques used by Jehovah’s 
Witnesses, focusing on non-verbal, verbal, written and visual specifics. It must be 
specified that the analysis ignores the doctrinal debates and makes reference to some 
religious interpretations only to exemplify the specifics of the communication itself.  
Also, it should be underlined that there is no intention to discredit the Jehovah’s 
Witnesses beliefs, rituals or organization. All that has been taken into consideration in 
this article are objective facts and statements.  

Keywords: Jehovah’s Witnesses communication techniques, proselytism, religious 
dogma, religious propaganda, history of religions 

Cuvinte-cheie: Martorii lui Iehova, tehnici de comunicare, prozelitism, doctrina religioasă, 
propaganda religioasă istorie a cultelor 

„Fii un martor adevărat şi credincios pentru Domnul. Mergi înainte în 
luptă până când fiecare rămăşiţă a Babilonului zace devastată. Vesteşte 
mesajul în lung și în lat. Lumea trebuie să ştie că Iehova este Dumnezeu 
şi că Isus Cristos este Regele regilor și Stăpânul stăpânilor. Aceasta este 
ziua cea mare. Iată, Regele domneşte! Voi sunteţi agenţii săi publicitari. 
Aşadar, promovaţi, promovaţi, promovaţi, Regele și regatul său.” 

 (Joseph F. Rutherford, Cedar Point Convention, Ohio, SUA, 1922) 

ISTORIE ȘI DATE GENERALE 

În 1872, în oraşul Pittsburg din Pennsylvania, pastorul Charles Taze Russel 
înființează un grup de studiu al Bibliei, având ca element central ideea reîntoarcerii 
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RELIGII, CONFESIUNI ŞI IDENTITĂŢI CULTURALE   
ÎN MEDIUL MULTIETNIC TRANSILVAN. 

EVOLUŢII ŞI MUTAŢII ÎN PROCESUL GLOBALIZĂRII  
DIN AREALUL INTRACARPATIC 

DOREL MARC 

Religion et identités culturelles  
dans l'environnement multiethnique transylvain. 

Évolutions et mutations dans le processus de la mondialisation  
dans la région intra-carpatique 

L'étude vise à remettre en question l'apport de la religion et des confessions religieuses 
dans l'évolution des identités culturelles dans l'environnement multiethnique jusqu'à 
l'étape actuelle des processus globaux. 
En même temps, il met en évidence le rapport entre le territoire, le patrimoine spirituel 
religieux et l'identité, la façon dont ils influencent les processus de déterritorialisation et 
de reterritorialisation dans l'environnement multiethnique actuel. 
De ce point de vue, ce document présente aussi des questions importantes liées à la 
relation entre la religion et l'influence de la technologie de communication 
transnationale et de la migration, en surprenant la façon dont ces dernières érodent le 
lien traditionnel entre les systèmes culturels et le territoire. Les processus de 
déterritorialisation seront donc analysés comme un détachement des pratiques sociales 
et culturelles de lieux spécifiques, en interrompant ainsi la relation naturelle, 
naturellement constante au fil du temps, entre la culture et les territoires géographiques. 
Comme certains des théoriciens du phénomène, aujourd'hui on comprend la 
déterritorialisation non seulement comme une autre version du multiculturalisme, mais 
plutôt comme une situation contemporaine dans laquelle les systèmes culturels ne sont 
plus liés au territoire comme dans le passé. Avec cette déterritorialisation, mais 
manifestée en termes d'idées, capitaux, des biens, des médias, à travers des processus de 
la mondialisation, la sphère religieuse devient extrêmement complexe et vulnérable. 
En outre, la relativisation, tel que partie intégrante de la mondialisation a à voir avec des 
aspects herméneutiques et identitaires de la tradition, y compris de l'identité religieuse, car 
la tradition représente un moyen de donner un sens à l'appartenance (l'aspect 
herméneutique) et un moyen de créer un sentiment d'appartenance (l'aspect identitaire). 
Mais, la relativisation devenant une expérience de la menace et de l'insécurité, souvent 
accompagnée par des sentiments de confusion, de doute et de peur, certains groupes, y 
compris ceux ethniques de la région transylvaine, essayent de conserver et/ou de (ré)créer 
les identités particulières dans cette étape des processus de la mondialisation. 

Mots-clefs: religion, identités culturelles, espace multiethnique transylvain, marque 
identitaire 

Cuvinte-cheie: religie, identităţi culturale, spaţiu multietnic transilvan, marcă identitară 



Anuar IEF, serie nouă, tom. 25, 2014, Bucureşti, p. 131–138 

RELIGIOZITATE, ETOS ŞI CREDINŢE ÎN SPAŢIUL SINIC. 
INFLUENŢE ASUPRA MIGRANŢILOR CHINEZI  

DIN ROMÂNIA 

RADU TOADER 

Religiosity, Ethos and Beliefs in Mainland China.  
Influences on Chinese Migrants in Romania 

The core of the entire Chinese tradition is the so called “The Vision of the Whole”. It 
seems that Chinese are a “superstitious  people” and have no religion at all. In fact it 
should be obvious that their religiosity has “a religiosity made of a deep fusion of The 
Three Teachings”.   
A collectivist ideology (or mentality) lead them to manage a strong preservation of the 
tradition including “The Vision of the Whole” (whether in ancient history or nowadays).  

Keywords: Chinese traditions, ethos, syncretism, beliefs, customs 

Cuvinte-cheie: tradiţii chinezeşti, etos, sincretism, credinţe, obiceiuri 

INTRODUCERE 

În acest articol ne propunem să identificăm,  în măsura în care este posibil, 
resorturile şi natura religiozităţii şi a etosului chinezilor. Numai de aici (condiţie 
necesară, dar nu şi suficientă) se poate discuta de eventualele influenţe (de ordin 
etico-religios) asupra migranţilor chinezi din România. Ceea ce pare că ne solicită 
mai mult studiul este o invizibilitate (sau, cel puţin, o manifestare săracă) a 
religiozităţii sinice.  

Oare există cu adevărat? Oare a existat, dar în prezent nu mai există? Şi, aşa 
fiind, ce influenţe mai putem vedea la migranţi şi diaspora (în anul 2014), dacă în 
ţara de origine par să nu mai fie resurse?  

Fără îndoială, în realitate este vorba de forme particulare de religiozitate, 
destul de puţin evidente şi controlabile, dar care (şi aceasta este una dintre ipotezele 
noastre) ne arată o continuitate incontestabilă. Iar această „prezenţă discretă” este 
ca atare, prin chiar natura şi particularităţile ei la fel de discrete, care ţin de datele 
desfăşurării unei tradiţii, spunem noi, remarcabile.  

Nu pornim în căutarea exoticului sau a rădăcinilor exoticului, acesta ţinând 
numai şi numai de formele diferite. Legile şi principiile evoluţiilor unei culturi şi 
civilizaţii, oricare ar fi ea, sunt esenţial similare.  

Avem de-a face cu o cultură care are o foarte lungă istorie, creată într-un 
spaţiu întins, ce prezintă elemente aparent disparate (spaţiile accentuează această 
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CÂNTECUL DE LEAGĂN  
DIN SPAŢIUL FOLCLORIC BASARABEAN. 

 PRELIMINARII LA O CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 
SVETLANA BADRAJAN, ELENA TONU 

Lullabies from Basarabian Folklore. Preliminary to a Scientific Research 

This article is devoted to a comparative research on singing lullabies from different 
ethnic cultures. We initiated this study because, although foreign folklore researched 
traditional music of different peoples, we can say that they have given little attention to 
the importance of swing songs. In this article, we delimit, first of all, the method used in 
the analysis of swing songs from different countries, in the context of comparative 
analysis that becames a magnificent view of the structural and functional aspects of 
research development and modernization processes in different regions of the world. 
As a result, we found similitudes and affinities among all the world’s cradle songs, 
illustrated by examples. Thus, our research focused on material taken from collections 
of folk music of national and international published and personal collection. 

Keywords: lullabies, folklore, people, culture, children, creative, method comparison, 
function, common elements 

Cuvinte-cheie: cântec de leagăn, folclor, popor, cultură, copil, creaţie, metodă, 
comparaţie, funcţie, elemente comune 

Cântecul de leagăn din spaţiul folcloric basarabean se integrează firesc, prin 
caracteristicile sale generale, fenomenului românesc. Totuşi, având la dispoziţie un 
material muzical bogat, preluat din colecţiile de folclor moldovenesc înregistrat în 
stânga Prutului şi din Arhiva de folclor din cadrul Academiei de Muzică, Teatru şi 
Arte Plastice din Chişinău, am constatat existenţa unor particularităţi distincte în 
tematica literară, structura melodică, în special, în cântecele Ca la leagăn (Ghizela 
Suliţeanu), dar şi în cântecele de leagăn propriu-zise, elemente distincte determinate 
de graiul  zonei folclorice cercetate. Precizăm că Arhiva menţionată deţine cea mai 
bogată colecţie de folclor muzical din Republica Moldova, însumând peste 15.000 
de exemple, înregistrate începând cu anul 1964. 

Realizarea unei analize pluridimensionale, text, vers, ritm, melodie, arhitectonică 
ş.a., cu sistematizarea şi evidenţierea acestor particularităţi distincte, este una dintre 
direcţiile pe care ne propunem să le tratăm în studiul nostru. O altă direcţie este cea 
legată de funcţionalitatea cântecului de leagăn, mai exact, de plurivalenţa funcţională a 
acestuia, condiţionată de mai mulţi factori, precum sunt cei psihologici, sociali, estetici 
etc., şi integrată sincretic actului fundamental, cel de liniştire şi adormire a copilului.  

Din relatările psihologului Mariana Cerniţeanu1 extragem următoarele: „Mama 
 

1 Mariana Cernițeanu este conferențiar universitar la Universitatea de Stat de Medicină și 
Farmacie „Nicolae Testemițeanu” din Chișinău, Republica Moldova. 
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NUNTA SĂLĂJEANĂ: UN SCENARIU 
A CĂRUI LOGICĂ ARHAICĂ S-A PĂSTRAT 

CAMELIA BURGHELE 

Wedding in Sălaj County: A Scenario that Kept Its Archaic Logic 

The scenario of the wedding, with many general and particular features linked to either 
wedding ethnography or to its extremely reach folklore have been objects of study for 
many scholars who focused onto the Salaj county villages. 
It is without doubt that popular traditions have entered a stage of strong dissolution 
generated by the expansion of the urban but it is just as true that the global environment 
that we live in at the start of the third millennium requires that we relate to certain identity 
features of the individual and the collective – of which wedding customs can be a good 
example. Augustin Goia’s conclusion, formulated three decades ago still remains: “Unlike 
birth giving customs, wedding customs were kept – indeed fragmented and somewhat 
empty of their original significance – to the day. Wedding is now performed at only one 
of the homes or at the Community Center and the old ceremony is compressed or cut but 
the logic is still kept and its original significance can still be decoded” (Ioan Augustin 
Goia, Zona etnografică Meseş, Editura Sport – Turism, 1982). 
This paper is based upon these observations and attempts to connect the traditional 
wedding cutoms to the contemporary village. 

Keywords: wedding, popular traditions, traditional wedding, contemporary village, 
cultural identity 

Cuvinte-cheie: nuntă, obiceiuri, nuntă tradiţională, sat contemporan, identitate culturală 

 Pentru noi, etnografii şi etnologii sălăjeni, cartea semnată de Ioan Augustin 
Goia, apărută în 1982 la Editura Sport – Turism, intitulată  Zona etnografică Meseş 
(oarecum standard pentru o serie editorială din tipăriturile culturale ale epocii) este 
instrumentul principal de lucru în descrierea sincronică ori diacronică a referenţia-
lului specific, arealul acoperit de satele Sălajului. Trecerea a trei decenii de la 
apariţia volumului nu i-a diminuat deloc importanţa, dar a certificat, încă o dată, 
impactul abordărilor monografice pe spaţii mai restrânse sau mai largi, după 
relevanţa informaţiilor de teren; totodată, am mai putut observa încă o dată, dacă 
mai era necesar, că Sălajul are, în continuare, nevoie de o monografie mai nouă, 
cuprinzătoare, care să radiografieze satele din cuprinsul Meseşului, din punctul de 
vedere al culturii tradiţionale şi al disoluţiei acesteia în faţa expansiunii tot mai 
sistematice şi vizibile a culturii urbane. 

Cele mai multe dintre reflecţiile noastre au fost generate în urma citirii şi 
folosirii ca punct de reper a capitolului din cartea pomenită, referitor la obiceiurile 
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REPERTORIUL DE NUNTĂ  
AL ROMÂNILOR DIN TIMOCUL DE EST  

MIRELA KOZLOVSKY  

Musical Repertoire of the Romanians from Eastern Timoc 

Permanent connections and similar lifestyle of Romanians on both sides of the Danube 
resulted in popular cultural creations almost identical in appearance. Those who 
witnessed aspects of life of the Timoc Vlachs were unable to ignore strong similarity 
between their creations with those of the north-Danubians. 
The Romanian language Vidin area has been studied for the first time in the early nineteenth 
century by the German linguist Gustav Weigand who referred to three places in the area. 
Virgil Nestorescu collected from Vidin Romanians stories, anecdotes, songs, elders, 
stories about customs and Christian holidays, noting great striking similarity between 
these habits of the Vidin Vlachs and their brothers across the Danube. 
I will bring to your attention three popular works collected in Bulgaria, namely in the 
village Stresina. These works belong to the repertoire crossing habits (Suite) and are 
interpreted by fiddler Trifu of Goga in the village mentioned above. Not incidentally 
I chose this class of folk. 
Wedding is usually a picturesque complex converted by the current social context into a 
real show and brings in its development those ritual and ceremonial moments. It is also 
important that we should not forget those involved in this ceremony. They are respected 
and held sacred by the Timoc Romanians as it happens today in the precincts of 
Dacoromanian folklore. It resembles similar creations are heard in the villages of the 
south, in Oltenia, Teleorman etc. 
We will assist through music to the aware transition of the main characters – the bride 
and groom – from girl and boy status, to the respected married man and wife. 
I wanted to present in my research those aspects of the specificity of the Romanian ritual 
repertoire of wedding songs considered traditional for the Romanians at the Bulgarian 
Timoc. My intention was to make a meaningful analysis of these works that have 
withstood many tests before incorporation into a more strongly represented culture. 

Keywords: Timoc Romanians, wedding, ritual repertoire 

Cuvinte-cheie: românii din Timoc, nuntă, repertoriu ritual 

Legăturile permanente şi modul de viaţă similar al românilor de pe ambele 
maluri ale Dunării au generat, în plan cultural, apariţia creaţiilor populare aproape 
identice. Cei care au consemnat aspecte legate de viaţa vlahilor din Timoc nu au 
putut să ignore puternica asemănare dintre creaţiile lor şi cele ale nord-dunărenilor. 

Graiul românilor din zona Vidinului a fost studiat pentru prima dată la 
începutul secolului al XIX-lea de lingvistul german Gustav Weigand, care se 
deplasează în trei localităţi din zonă. „Acesta s-a interesat nu numai de limbă, ci şi de 
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SIMBOLISMUL APEI  
ÎN RITURILE DE TRECERE DIN OLTENIA∗ 

LOREDANA-MARIA ILIN-GROZOIU 

The Symbolism of Water in the Passing Rites from Oltenia 

In a traditional society, all the elements that surround the human being are identified 
and individualized through a certain symbolism wich, along the time, are organized in a 
symbolic system.  
The rites of passage encourage the understanding of the world through symbols, with 
their help, the human existence being regarded as a participation of the man to a 
universe whose values must be observed. These rites, still well preserved and 
permanently re-actualized by the members of the collectivity, concern the essential 
moments of the individual existence that are perceived as a way of living into the 
world, but also beyond it. 
In the ethnographic space of Oltenia, the ritual element that concentrates a well-defined 
symbolism is water. The primordial substance is represented by water, along with these 
elements-symbols – the green branch, the apple, the nut tree, the round-shaped bread 
etc., validated by the magic and religious code. Through the valuation of water’s 
valences, during the passing rites, they are the regenerative and purifying possibilities 
of this element.  

Keywords: symbolism, water, rites of passage, Oltenia 

Cuvinte-cheie: simbolism, apă, rituri de trecere, Oltenia 

Riturile de trecere permit cunoaşterea prin medierea simbolurilor. Cu ajutorul 
acestora existenţa umană este privită ca participare a individului la un univers ale 
cărui norme şi reguli nu trebuie încălcate sau omise. Aceste rituri, încă bine 
conservate şi permanent reactualizate de către membrii colectivităţii, redescoperă 
momentele esenţiale ale existenţei individuale, care sunt percepute şi însuşite ca o 
modalitate de existenţă în lume, dar şi dincolo de ea. 

Sintagma rituri de trecere îi aparţine etnologului şi folcloristului francez 
Arnold van Gennep1, care le consideră fundamentate pe o serie de tranziţii, treceri, 
dinspre o lume anterioară vieţii spre lumea complexă a celor vii şi, apoi, spre „cea 
de dincolo”, toate acestea fiind precedate sau însoţite de ceremonii şi ritualuri 
 

∗ Articolul face parte din proiectul de cercetare Credinţe creştine şi practici rituale în 
spiritualitatea oltenească, inclus în programul de cercetare al Institutului de Cercetări Socio-Umane 
„C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova, Biserică şi societate în sud-vestul României (sec. XVI–XX). 

1 Vezi Arnold van Gennep, Riturile de trecere, traducere de Lucia Berdan şi Nora Vasilescu, 
Iaşi, Editura Polirom, 1996. 
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INFLUENŢA INTERNETULUI  
ASUPRA COEZIUNII SOCIALE ÎN RÂNDUL TINERILOR* 

GABRIEL STOICIU 

The Impact of the Internet over Social Cohesion among Young People 

Celebrating forty years since the protests of ’68 and twenty years since the downfall of 
communist regimes would be suitable pretexts to ask: are there anymore reasons in the 
„civilized world” to expect such mass protests or we can declare for the first time in 
history that the youth is pleased with the establishment of the welfare state? 
I chose University of Nanterre (the place of initiation of ’68 movements in Paris) to 
conduct my research as participant observer during my 2008–2009 postdoctoral fellowship. 
In addition to classic methods, I employed the visual techniques, which enriches the 
information and can induce a direct empathic state between the viewer and the author. 
This diachronic comparison also lead to a discussion about the influence of virtual 
space over public attitude, to prove how website forums, socialising sites and blogs 
become the main place of gathering for youth in present time and stimulate their 
creativity in promoting new forms of protest (as die-in or brain-drain). 

Keywords: protest movements, social media, comparative anlysis 

Cuvinte-cheie: mişcări de protest, site-uri de socializare, analiză comparativă 

 Mediul urban reprezintă, prin excelenţă, spaţiul germinativ pentru dezvoltarea 
societăţii moderne de tip occidental. Aici se stabilesc cele mai intense şi mai 
profitabile relaţii economice, dar şi deciziile şi politicile prin care diferite instituţii 
coordonează viaţa publică. Tot aici apar şi cele mai multe conflicte declanşate în mod 
spontan sau organizat de către cetăţeni, atunci când interesele lor politice, economice 
sau sociale sunt lezate. În statele naţionale – mai centralizate, în mod inerent, decât 
federaţiile – oraşele-capitală reprezintă scena „privilegiată” a mişcărilor sociale. 

Naţiune cu tradiţie în dezvoltarea unora dintre cele mai intense convulsii 
sociale, Franţa reprezintă, în continuare, un spaţiu cultural fertil pentru studierea 
dialogului şi conflictului social, iar Parisul reuşeşte de peste două secole să fie în 
„avangarda” comportamentului protestatar colectiv. 

În 1989, Franţa a trăit, fie şi la distanţă, cu vie emoţie mişcările sociale din 
Europa de Est, care au coincis cu aniversarea a 200 de ani de la „Revoluţie” 
[Revoluția franceză, n.n.] şi 21 de ani de la contestarea regimului gaullist de către 
tineretul parizian în mai 1968. 
 

* Autorul a redactat prezentul material în cadrul Programului 1 (tema 2) al activităţii de 
cercetare a Institutului de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române 
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„CE SEMENI, AIA CULEGI”. 
 O POVESTE DESPRE ONESTITATE 

OANA CHELARU  

You’ll Harvest what You Sow. A Story about Honesty 

During our age, under the accelerated time speed which dominates our life with its 
supremacy, we tend to forget the simple joy of a learning picked up from the wisdom 
collections of our ancestors and we believe that nobody any nothing could ever come in 
the way of personal accomplishment, which we consider to be essential to human life. 
The text we took into consideration was initially an e-mail, sent and over-sent by many 
persons, and it appealed to a story once read, a story about a king who chose an unusual 
way to designate its successor to the throne. In the on-line version, the problem’s data 
are different, and the king is replaced by “a rich, Christian business man”, although the 
solution is quite similar. It’s up to us to see which the impact of such a message is 
during contemporary times, especially that the end of the text brings to attention a 
series of aphorisms whose conditional structure emphasize the moral significance of the 
event: “If you plant honesty, you’ll harvest trust. If you plant goodness, you’ll harvest 
friends. If you plant humility, you’ll harvest greatness. If you plant perseverance, you’ll 
harvest satisfaction. If you plant respect, you’ll harvest perspective. If you plant diligence, 
you’ll harvest success. If you plant forgiveness, you’ll harvest reconciliation.”  

Keywords: honesty, story, e-mail, moral significance, aphorisms, conditional structure 

Cuvinte-cheie: onestitate, poveste, e-mail, semnificaţie morală, aforisme, structură 
condiţională 

Secolul al XXI-lea, în egală măsură aşteptat, dorit, dar şi temut, a adus, de 
departe, o invazie a tehnologiei computerizate care şi-a pus amprenta asupra celor 
mai banale şi mai uzuale gesturi ale vieţii cotidiene. De la simplul, cândva, telefon 
mobil la IPhone-uri de ultimă generaţie, tablete, laptopuri, notebook-uri şi alte 
gadgeturi, tot ce înseamnă acces online, reţea de comunicare şi socializare, 
informaţie rapidă şi nediferenţiată defineşte în parametri fireşti viaţa omului 
modern. Astfel că, dacă pe parcursul nu demult încheiatului secol al XX-lea 
vorbeam despre raportul dintre cuvânt şi imagine care se succed mai vechilor 
discuţii despre relaţia dintre oralitate şi livresc, termenii discuţiei ar trebui adaptaţi 
în acest moment, pornind de la contextul globalizării spre care ne îndreptăm.  

Aşadar, contemporaneitatea în care trăim impune, sau, mai bine spus, a impus 
modelul unui comportament care se bazează pe folosirea zilnică, chiar permanentă 
a internetului, ca ipostază tehnologică bazată pe imagine, care detronează de 
departe orice altă formă de comunicare, de creare, căutare, găsire şi accesare a 
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CONTINUITATEA POPORULUI ROMÂN  
ÎN LUMINA INTERFERENŢELOR ORNAMENTICII 

TRADIŢIONALE 

LUDMILA MOISEI  

La continuité du peuple roumain  
à travers les interférences des arts décoratifs 

 traditionnelles 

Le peuple roumain a gardé jusqu’aujourd’hui l’ensemble des motifs ornamentaux. En 
étudiant l’art traditionnel roumain on observe quatre catégories de motifs ornamentaux, 
coїncidant complètement aux signes trouvés sur les objets préhistoriques et, ce qui fait 
le sujet de cette étude, de découvertes de Porţile de Fier. La culture du peuple roumain a 
développé son fond traditionnel en participant à la formation du thésaurus culturel 
européen. Ce fait est prouvé par Lucian Blaga, qui met en évidence le phénomène: 
«L’unité et la variété dans une présentation interdisciplinaire sur la géométrie 
ornamentale de différents peuples». Grâce à leur signification symbolique ils ne 
constituent pas seulement un simple héritage, mais aussi une source documentaire et 
une preuve d’un passé historique long et riche des Roumains. 

Mots-clefs: ornament, motifs décoratifs, continuité, peuple roumain, géométrisme, 
Porţile de Fier 

Cuvinte-cheie: ornament, motive decorative, ţesături, continuitate, popor român, 
geometrism, Porţile de Fier 

Elementele ornamentale, inspirate din viaţa cotidiană, sugerate deseori de 
mediul înconjurător, adaptate, stilizate, trecute prin filtrul fanteziei meşterilor 
populari şi transmise din generaţie în generaţie până în contemporaneitate, sunt 
parte din aspectele definitorii ale unui popor. Etnograful român Tancred Bănăţeanu 
menţionează că „ornamentul constituie un accesoriu decorativ, aplicat sau executat 
pe faţa văzută a unui element, destinat a-l pune în evidenţă, a-l împodobi, a-l 
sublinia sau a-i mări efectul”1. Cele mai vechi manifestări ale ornamenticii apar pe 
la sfârşitul epipaleoliticului în zona Porţilor de Fier, de unde provin piese de os 
decorate cu linii incizate întrerupte, cărora le este caracteristic un sistem decorativ 
unitar şi închegat, care nu poate fi descompus în motive2. Acest caracter de sistem 
se păstrează şi în neolitic, când suportul ornamental era ceramica. În perioada 
 

1 Tancred Bănățeanu, Ornamentul în arta populară românească, București, Editura Meridiane, 
1963, p. 111. 

2 Radu Florescu, Hadrian Daicoviciu, Dicționar enciclopedic de artă a României, 1980, p. 249. 
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ETNOLOGIA – SCHIMBARE DE MACAZ 

OVIDIU PAPANĂ 

Ethnology – A New Way 

In the 21st century the greatest changes in the socio-cultural life have taken place in the 
field of rural activities. In fact, the phenomenon of globalization was favoured 
(encouraged) by the new relations of intercommunication established in the world: 
television, internet, artistic productions etc. have destroyed the cultural zone obstacles 
and even those among states. The modern way of life has deeply changed the cultural 
life in all its aspects, the cultural phenomenon getting a spectacular marked tint. The 
oral culture was the most affected part of the contemporary spiritual life. Even now it is 
searching to find again its own way amidst the new socio-economic spiritual changes. 
In this case the present ethnology will have to face a great challenge: to adapt its 
theories and the way of research to the nowadays realities. 

Keywords: ethnology, reprezentative oral culture, global culture 

Cuvinte-cheie: etnologie, cultură orală de referinţă, cultură globalizată 

În contextul actual, în care cultura orală de esenţă naţională este într-un 
pronunţat regres spiritual din cauza fenomenului de globalizare, determinat, în 
primul rând, de noile mijloace de propagare a relaţiilor interumane (mass-media 
modernă), demersul de a tezauriza şi prezenta, într-o formă ştiinţifică modernă, un 
fenomen folcloric zonal este un act cultural deosebit de necesar pentru toate 
naţiunile.  

Climatul socio-economic în care se află ţara noastră în momentul de faţă a 
produs schimbări profunde în viaţa comunitară, afectând în special cultura orală, 
care în actualele condiţii îşi pierde, în mod alarmant, specificul său păstrat încă din 
vremurile ancestrale. În societatea actuală, nu putem vorbi de o dispariţie a culturii 
orale în totalitatea sa, deoarece observăm că ea se manifestă cu deosebită vigoare 
indiferent de nuanţa sistemului socio-politic. Această nouă formă de existenţă a 
culturii orale (tipică pentru epoca modernă) se face însă după alte modele culturale 
(cu un pronunţat caracter de standardizare), ele neavând aproape nimic comun cu 
nucleul etnic originar, care a stat la baza transmiterii culturii pe cale orală, încă din 
cele mai vechi timpuri. Tocmai această ruptură cu fondul cultural milenar, de 
esenţă rurală, accentuează criza de identitate naţională în care se înscrie actualul 
model de cultură orală, specific pentru spaţiul contemporan de convieţuire.  

În momentul de faţă, la nivelul întregii ţări, satul (cel mai important depozitar 
al culturii zonale) nu mai are capacitatea de a-şi impune propriile valori în plan 
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DE LA „SATUL-IDEE” LA „SATUL GLOBAL” 
ÎN REPREZENTAREA TRADIŢIILOR ETNOGRAFICE  

DIN ROMÂNIA LA SMITHSONIAN FOLKLIFE FESTIVAL 
(WASHINGTON, D.C., 1999) 

MARIN CONSTANTIN 

From the “Village-as-an-Idea” to the “Global Village”  
in the Representation of Romania’s Ethnographic Traditions  

within the Smithsonian Folklife Festival (Washington, D.C., 1999) 

Describing the variable relationship between the village-as-an-idea [in Romanian: 
“satul-idee” (in terms of the “spiritual structure” of some villages from the „Romanian 
realms”, according to the philosophical meaning given to such notion by Lucian Blaga, in 
1937)] and the ‘global village’ (as an „electronic [mass-media driven] interdependency”, 
in Marshall McLuhan’s definition, in 1962) may find out an important landmark in the 
representation of Romania’s ethnographic traditions within the Smithsonian Folklife 
Festival (Washington, D.C., 1999). My article attempts to approach some narrative, 
visual, and interpretive coordinates of Romanian presence in the framework of 
abovementioned festival, in view of a possible case study on the ethnographic 
representativeness in the world of today. 

Keywords: village-as-an-idea, global village, Smithsonian Folklife Festival, ethnographic 
traditions, Romania 

Cuvinte-cheie: satul-idee, satul global, Smithsonian Folklife Festival, tradiţii etnografice, 
România 

Participarea a mai bine de 100 de muzicieni, dansatori şi meşteşugari 
tradiţionali din ţara noastră la festivalul organizat de Institutul Smithsonian din 
Washington în vara anului 1999, cu implicarea unor specialişti etno-folclorişti şi a 
unor oficialităţi române şi americane, împreună cu mediatizarea naţională şi 
internaţională a evenimentului, au contribuit, într-un mod deosebit, la promovarea 
externă a imaginii României şi la transformarea reflecţiei populare despre 
identitatea şi chiar misiunea sătenilor din prezent. Desigur, nu este vorba de o 
experienţă inaugurală a „ieşirii în lume” a unor tradiţii sau artefacte româneşti (vezi 
în acest sens prezentarea unor aspecte de locuire ţărănească din România 
interbelică, în cadrul expoziţiilor internaţionale de la Paris, 1937, şi Londra, 1938)1. 
Particularitatea Folklife Festival din 1999 constă totuşi în a fi oferit unor purtători 
 

1 Henri H. Stahl, Amintiri şi gânduri din vechea şcoală a „monografiilor sociologice”, Bucureşti, 
Editura Minerva, 1981, p. 342–347. 
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MEDIEREA RITUALĂ – O VIZIUNE COMUNICAŢIONALĂ 
PRIN AUDIOVIZUAL 

GABRIELA RUSU-PĂSĂRIN 

La médiation rituelle – une vision communicationelle par l'audiovisuel 

La transmission des séquences rituelles dans l'espace radiophonique et télévisuel par 
des émissions d'ethnographie et de folklore impose, à cause des exigences du libre 
marché des médias, la définition de nouveaux formats et de nouveaux acteurs 
communicationels. Le désir d'identifier et de reconfigurer des images symboliques pour 
ces séquences a mené à une reconfiguration de la structure des rites au détriment de leur 
authenticité, le but étant le spectaculaire comme forme et expression communicationelle. 
Selon Pascal Lardellier la médiation rituelle produit de l'intercession et de l'intégration. 
La médiation dialectique entre l'individuel et le collectif, présume ainsi un oubli de 
l'individuel en faveur d'une pratique collective de l'appartenance (Bernard Lamizet). 
L'efficacité symbolique du rite imposera dans l'espace publique le soutient pour des 
personnages et des noyaux narratifs liés à une spectacle restitutif ayant pour but 
l'obtention de l'adhésion de la communauté à ce que fût la tradition. Les cérémonies 
existentielles (surtout les noces) ont abandonné graduellement la structure et les 
significations premières des acteurs et de leurs fonctions spécifiques pour favoriser les 
aspects considérés spécifiques pour les zones et les communautés pratiquantes, tout en 
respectant les contraites du tempes et de l'espace radiophonique, télévisuel ou scénique. 
Leur métamorphose en séquences audiovisuelles ou spectaculaires dans des festivals est 
à l'origine de la modification de la succession des séquences et du choix des acteurs 
traditionnels auquels on ajoute des acteurs sociaux. Le contexte rituel devient champs 
de communication médiatique, le seul qui soit reconnu par une diversité de publics, et 
non pas par celui qui y participe. On va accompagner nos considérations par des 
éléments comparatifs concernant la recherche radiophonique en terrain (la noce en 
Olténie). 

Mots-clefs: médiation rituelle, image symbolique, espaces radiophoniques, televisuels 
et scèniques, noce.  

Cuvinte-cheie: mediere rituală, imagine simbolică, spaţii radiofonice, televizuale și 
scenice, nuntă. 

Evenimentele de viaţă privată circumscrise vieţii comunitare în cadrele cere-
monialurilor existenţiale au fost şi vor rămâne o sferă de interes atât pentru actanţii 
din interiorul grupului, cât şi pentru actorii sociali şi publicul divers. Este o 
receptare din perspectiva curiozităţii de a identifica secvenţe ştiute (din experienţa 
personală sau din auzite) şi secvenţe inedite pentru acel spaţiu comunitar. 
Diseminarea informaţiilor de gen este înlesnită astăzi de mijloacele de comunicare 
în masă şi se elaborează studii despre medierea rituală. Medierea tehnică este 
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POLIFUNCŢIONALITATEA FILMULUI ETNOGRAFIC  
DE NONFICŢIUNE  

DUMITRU OLĂRESCU 

The Polyfunctionality of Ethnographical Non-Fiction Film  

Traditions, customs, rituals are always spectacular, full of exotic, mystery and obscurity – 
and in that way they lured filmmakers from the very beginning of cinematography. 
Filmmakers sought to find a film formula for the ethnographical field according to their 
own concept, vision and style. Hence, the methods of use and the degree of 
profoundness, therefore, establish the functionality of these films. The most widespread 
are the films created with the aim of valuing the spiritual heritage of the nation, a role 
undertaken by most of the films enclosed in these fields. 
 These being followed by films with ethnographic phenomenon used to enlighten 
important issues of philosophical, social and moral character.   
The ethnographical film was promoted due to its cognitive and scientific functions, 
opening the door to great opportunities in multiaspect scientific research. 
 The world’s filmography consists of ethnographic films underlining their teaching role 
occurred by the instinctive wish of the anonymous protagonists to share with the world 
the secrets of their mastery. Several ethnographic films undertook the educational 
function. Due to them one can learn conocaria, carol or traditional dancing figures. 
Of a major importance in a documentary film is the long-lasting conservation of images 
of some ethnographical, ethnological and folklore phenomenon. The polyfunctional 
feature of ethnographical film makes possible the existence of strict borders among the 
functions of these categories of films. 
As an argument for these ideas we can take the films of the Romanian documentaries and 
basarabians: Ion Bostan, Slavomir Popovici, Laurenţiu Damian, Paula Popescu Doreanu, 
Emil Loteanu, Vlad Ioviţa, Anatol Codru, Vlad Druc, Mircea Chistruga and others. 

Keywords: nonfiction film, ethnographic film, cinematographic language, function, 
ethnographic phenomenon, reality interpretation, micro show. 

Cuvinte-cheie: film de nonfictiune, film etnografic, limbaj cinematografic, funcţie, 
fenomen etnografic, interpretarea realităţii, microspectacol. 

Imediat după apariţia cinematografiei, filmul documentar se afirmă prin rolul 
său important la cunoaşterea directă a lumii. În prezent, a devenit „artă ca 
exprimare prin imagine, ştiinţă ca aprofundare a fenomenelor de orice natură, 
cercetare ca modalitate de abordare a problematicii, pedagogie ca mijloc de 
pătrundere în popularizarea cunoştinţelor, dar şi satisfacţie oferită generos setei de 
cunoaştere ce caracterizează spiritul uman. Prin modalităţi de sensibilizare a 
cunoştinţelor şi de diseminare a celor caracteristice artelor clasice care au cizelat 
sufletul şi trăirile omeneşti, filmul documentar ocupă un loc aparte, din ce în ce mai 
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ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE  
PENTRU COMUNITĂŢI LOCALE 

OCTAVIA COSTEA 

Knowledge-based Economy for Local Communities 

Our paper summarises and formalises the data of the project Knowledge-based 
economy, component of Technical assistance for ICT use in schools and local libraries, 
project carried out by the Romanian Government – Ministry for Information Society 
and the World Bank, conducted over the period October 2011 – December 2012. The 
project derives from the concept of knowledge-based economy which is the use of 
knowledge technologies to produce economic benefits. In the project, the initial activity 
was the training course for the realization of eligible projects in 229 rural and small 
urban disadvantaged communities. Human and social dimensions and values proposed 
in the projective component were integrated skills, confidence in the ability to succeed 
and confidence in authorities, regaining self-esteem, entrepreneurship, intra- and inter-
community cooperation, participation, partnership and voluntary Europe. We add here, 
connecting rural households to the wider market and the transfer of information from 
the extra - rural in the countryside. The vision was multisectorial, the stake was the 
ability of the audience groups to obtain (e)-information, to use it cleverly and to 
produce, further, (e)-knowledge transformed into profit (www.ecomunitate). This 
advantage is transferred into a variety of outcomes that improve quality of life: power, 
time, competitiveness, money, experience, lack of inhibition, openness, equal rights, 
opportunities, projects and business partnerships, national and international cooperation 
opportunities etc. Once the beneficiaries acquired to have the ability to use the needed 
tools, it is not necessary an external intervention to keep the created need awake. 

Keywords: knowledge-based economy, integrated skills, regaining self-esteem, 
entrepreneurship, quality of life 

Cuvinte-cheie: economie bazată pe cunoaştere, competenţe integratoare, redobânirea 
respectului de sine, antreprenoriat, calitatea vieţii 

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE 

Economia bazată pe cunoaştere este un concept complex şi multifaţetat, 
specific pentru dinamismul realităţilor postmoderne, a cărui esenţă este folosirea 
tehnologiilor cunoaşterii pentru a produce beneficii economice. Economia bazată 
pe cunoaştere este formată dintr-o varietate de componente: informaţie de calitate, 
canale adecvate pentru acces şi diseminare, participare la toate nivelurile sociale, 
educarea utilizatorilor, utilizarea resurselor eco-eficiente, investiţie în capitalul 
social, conectivitate şi infrastructură competitivă, costuri mai mici, eficienţă mai 
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 INSTITUTULUI DE ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR „C. BRĂILOIU” 

Anuar IEF, serie nouă, tom. 25, 2014, Bucureşti, p. 237–255 

VERȘUL BUCIUMANILOR 

SABINA ISPAS 

 În anul 1979 Ovidiu Bîrlea, personalitate proeminentă a folcloristicii româ-
nești din cea de a doua jumătate a secolului al XX-lea, a publicat, la Editura Cartea 
Românească, romanul Șteampuri fără apă. Pentru mulți dintre cei care îl 
cunoșteau, fie că erau foști colegi sau colaboratori din Institutul de Etnografie și 
Folclor unde, până în 1969, coordonase Sectorul de folclor literar, această formă de 
exprimare a creativității sale a  fost surprinzătoare. [A publicat Urme pe piatră 
(1974), Efigii (1987), postume: Drumul de pe urmă (1999), Se face ziuă, Romanul 
anului 1848 (2001).] Abia mai târziu, unii dintre noi am înțeles că literatura 
beletristică era o formă complementară prin care se dezvăluia, diferitelor categorii 
de cititori și cercetători, acea personalitate puternică și complexă care dăruise 
folcloristicii românești mii de pagini de studii teoretice și îmbogățise patrimoniul 
arhivei multimedia de folclor cu documente exemplare; romanele sale, amintirile, 
portretele creionate încifrau alte fațete ale căutărilor sale și dezvăluiau o înțelegere 
a culturii populare românești în tot ce avea aceasta mai profund și mai expresiv. 
Din informațiile aflate în Arhiva Institutului de Etnografie și Folclor reiese că 
evenimentul istoric și textul versificat – verșul – în care acesta este povestit au 
constituit o temă de cercetare care l-a preocupat pe Ov. Bîrlea timp de mai mulți 
ani. Faptul acesta este certificat și de mărturisirile nepoatei sale pe care le citează 
Georgeta Orian în studiul „Moștenirea” lui Ovidiu Bîrlea într-un roman-muzeu: 
„acesta a fost mobilul scrierii romanului Șteampuri fără apă, de a reabilita 
memoria celor ce-au pierit prin închisori, unul dintre ei (Candianu Anii) fusese 
primul soț al bunicii sale, Samfiruța. Pentru acest roman s-a documentat zeci de 
ani. E cartea de care s-a bucurat cel mai mult și care i-a adus cea mai mare 
satisfacție”1. 
 Culegătorul numește Verșul Buciumanilor „baladă”; din punct de vedere 
categorial, textul este un jurnal oral2 (verşul), acesta fiind o variantă transilvăneană 
 

1 Georgeta Orian, „Moştenirea” lui Ovidiu Bîrlea într-un roman-muzeu, în vol. Distorsionări 
în comunicarea lingvistică, literară şi etnofolclorică românească şi contextul european, volum 
îngrijit de Luminiţa Botoşineanu, Elena Dănilă, Cecilia Holban, Ofelia Ichim, Iaşi, Editura Alfa, 
2009, p. 543–554. Vezi şi Iordan Datcu, Ovidiu Bârlea, etnolog şi prozator, Bucureşti, RCR Editorial, 
2013, p. 140–154. 

2 „Jurnalele orale sunt acele creații recente, cântece povestitoare cu caracter local și ocazional, 
alcătuite ca relatări versificate și cântate despre evenimente, întâmplări și accidente care, găsindu-și 
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Anuar IEF, serie nouă, tom. 25, 2014, Bucureşti, p. 257–283 

Institute of Ethnology. Academy of Sciences of the Czech Republic. v.v.i. Migration, Diversity and 
their Management, Prague Occasional Paper in Ethnology, nr. 8, Prague, 2011. Autori: Zdenĕk 
Uherek, Erik Olsson, Alexandra Bitušiková, Jarmila Gabrielová, Michaela Freemanová, Pavel Bareš, 
Milada Horáková, Šárká Martínková, Ondřej Klípa, Zuzana Korecká, Tereza Pojarová. ISBN: 978-
80-87112-46-5. 

Volumul apărut sub sigla Institutului Etnologic din Praga are caracter ocazional (anual) şi 
reuneşte articole care abordează teme din domeniile etnologice. Numărul de faţă este consacrat 
diversităţii şi migraţiei în Republica Cehă. 

Conţine un cuvânt introductiv, nouă studii şi un index al numelor de persoane. 
Dintre cei unsprezece autori, nouă sunt cehi, unul slovac şi unul suedez. Dintre primii, şase 

sunt cercetători ai Institute of Ethnology, Academy of Sciences of the Czech Republic (Zdenĕk 
Uherek, Jarmila Gabrielová, Michaela Freemanová, Šárká Martínková, Zuzana Korecká, Tereza 
Pojarová), alţi doi cercetători aparţin Research Institute for Labour and Social Affairs (Pavel Bareš, 
Milada Horáková), un înalt funcţionar al Government Council for National Minorities (Ondřej Klípa) 
şi o profesoară la Matej Bel University din Banská Bystrica, Slovacia (Alexandra Bitušiková). 
Autorul suedez (Erik Olsson) este membru al Centre for Research in International Migration and 
Ethnic Relation din Stockholm. 

 Sub aspectul raporturilor teoretic vs aplicat (exemplificări, studii de caz), din cele nouă studii, 
trei sunt pronunţat teoretice. 

Regiunile istorice ale Boemiei, Moraviei şi Sileziei (Tĕšín), locuite de cehi (dar nu numai de ei, ci 
şi de germani, slovaci, polonezi, rromi, maghiari), au făcut parte, timp de peste 800 de ani, din imperiul 
austriac condus de familiile de Luxemburg şi Habsburg. Aceleaşi regiuni reprezintă, cu aproximaţie 
(ariile sileziene sunt împărţite astăzi cu Polonia şi Slovacia), teritoriul actual al Republicii Cehe. 

Tratatele sistemului de la Versailles, consecinţe ale Primului Război Mondial în Europa, au 
permis unor popoare din centrul şi estul Europei să-şi întemeieze state naţionale. Un asemenea stat era 
şi Ceho-Slovacia la sfârşitul anului 1918. Ceea ce interesează aici nu este evenimenţialul istoric – 
politic şi militar – din ultima sută de ani (fără îndoială interesant), ci tocmai evoluţiile demografice şi 
politicile (sau deciziile) aferente acestora. 

Este cunoscut faptul că imperiile în general, iar în cazul de faţă cel Austo-Ungar, îşi desenau 
frontierele interioare după criterii şi interese numai de ele ştiute (districtele şi provinciile nu respectă 
complet criterii etnice, naţionale sau lingvistice), creând destule situaţii complicate după destrămarea 
lor. Parcă pentru a echilibra această stare de lucruri, tânăra republică ceho-slovacă a lui Masaryk 
adoptă o consituţie cu largi drepturi pentru minorităţi, după model american (republică federativă; 
existenţa a două popoare pe teritoriul noului stat, ceh şi slovac). 

Ce a urmat după 1918 se ştie: înrăutăţirea treptată a climatului politic general european şi 
ascensiunea forţelor extremiste; Ceho-Slovacia (cu o minoritate germanofonă de circa un sfert din 
populaţia totală pe teritoriul ei) situându-se în vecinătatea imediată a Germaniei naziste, nu mai era 
decât un pas până la ocupare. Cehia şi Slovacia devin protectorate ale Reichului (1938–1939, cu 
statute diferite) până la sfârşitul răboiului, când sunt eliberate pentru fi reocupate de Armata Roşie. 
Este reconstituită o republică federativă a celor două popoare, în forma unei „democraţii populare”,  
în sferele de influenţă sovietică, cu frontierele afectate de unele pierderi teritoriale (Rutenia 
Subcarpatică), dar şi cu retrocedarea regiunii sudete şi a unei părţi din cea sileziană. Istoria europeană 
tumultoasă a primei jumătăţi de secol al XX-lea, cu excesele tuturor factorilor implicaţi, ne înfăţişează 
o succesiune de schimbări demografice deloc line în aria ceho-slovacă: acordarea cetăţeniei Reichului 
pentru germanofoni şi deportarea evreilor (1939–1945), decretele preşedintelui Beneš 1  privind 
 

1 Klaus-Dieter Borchardt, ABC-ul dreptului Uniunii Europene, Oficiul pentru Publicaţii al 
Uniunii Europene, Luxemburg, 2011, p. 14; a se vedea şi Enciclopedia Uniunii Europene, 
coordonator: Luciana Ghica, Bucureşti, Editura Meronia, ediţia a III-a, 2007, p. 161. 
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expulzarea (sau deportarea, fie în Germania, fie în URSS) a aceloraşi germanofoni2 şi a altor 
alogeni (1945), încercările de „uniformizare etnică” ale regimului comunist (1945–1989). 

Sfârşitul anului 1989 aduce pentru popoarele ceh şi slovac aşa-numita „Revoluţie de catifea” 
(Velvet Revolution), cu o abolire efectivă a regimului comunist. 

Trei ani mai târziu (1 ianuarie 1993), Cehia şi Slovacia stabilesc, pe cale paşnică şi amiabilă, 
să revoce ideea de stat federativ, dobândindu-şi, fiecare, independenţa. 

Cele două popoare, cu limbi şi istorii înrudite, vor continua să evolueze, oarecum separat, în 
istoria central-europeană a anilor ’90; totuşi, ceea ce le va apropia va fi comunitatea (grupul) Višegrad 
(1991; membri: Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia) şi aspiraţiile lor de integrare euroatlantică. 

Republica Cehă avea să adere la NATO (1997) şi să devină apoi atât membră a Uniunii 
Europene (2004), cât şi a convenţiei Schengen (2007)3. Este de menţionat aici, legat de procesul 
aderării Cehiei la UE, impasul creat de refuzul Parlamentului ţării respective (unele state vecine, 
membri mai vechi sau mai noi ai UE, s-au simţit lezate) de a fi revocate decretele Beneš mai sus 
menţionate (2002)4. 

Cehia este astăzi un membru respectat al Uniunii Europene şi se consideră că acest stat 
prezintă un indice ridicat al dezvoltării economico-sociale şi instituţionale. La o suprafaţă de 78.866 
kmp are o populaţie de 10.514.714 (după ultimele estimări, din 2013)5. De menţionat că această cifră 
este în declin, Cehia având o natalitate foarte scăzută. 

În prezent, componenţa etnică este, în principal, următoarea: circa 94% – cehi, slovaci – 1,4%, 
polonezi – 0,4%, germani – 0,2% şi un număr de 250.000 de rromi (după alte surse 150.000–200.0006). 
Cifrele (şi interpretările acestora) diferă foarte mult de la o sursă la alta, din cel puţin două cauze: 
ceea ce, în principiu, se înţelege ca cehi, grup etnic compact, foarte larg reprezentat demografic în 
Cehia zilelor noastre, în realitate – pe de o parte – reprezintă o sumă de mai multe grupuri etnice, 
puţin sau deloc recognoscibile pentru outsideri: pe lângă cehi mai întâlnim, de pildă, moravieni sau 
silezieni. Pe de altă parte, unele grupuri etnice (altele decât cehii înşişi) aleg să-şi declare, din diferite 
motive, etnicitatea cehă; exemplul cel mai concludent: unii cetăţeni de etnie rromă.   

Fără îndoială, felul în care definim fenomenele migraţiei şi unghiul din care le privim ne 
înfăţişează tipurile de abordare în legătură cu circulaţia persoanelor la nivel internaţional. 

Autorii volumului înţeleg migraţia în termenii unor „răspunsuri raţionale la stimuli externi” 
(p. 12) şi în cadrul unui model de tip „pull-push”; factorii push sunt cei care provoacă migrarea, pe 
când cei pull cauzează rămânerea într-un teritoriu străin. 

Rămâne de discutat proporţia raţional/iraţional între motivele care determină o persoană să-şi 
părăsească ţara de origine şi să se stabilească în alt teritoriu. 

De asemenea, se mai poate discuta şi de alţi câţiva factori ai migraţiei, cum ar fi: perioada de timp, 
grupul etnic, teritoriul-ţintă, motivaţiile migrării, segmentele de vârstă, categorii socioprofesionale, 
legislaţiile, evoluţii ale tendinţelor de migraţie, raporturile cost – beneficiu. Oricum ar fi, nu putem 
considera migraţia ca un fenomen exclusiv raţional şi în totalitate individual. 

Este adusă în atenţie o întrebare formulată de autorii volumului: dacă şi în ce fel migranţii 
posedă abilităţile şi motivaţiile necesare de a se întoarce în ţara de origine. Se obiectează faptul că ar 
putea exista motive de îndoială cu privire la unele discursuri (generate de ţara-ţintă, ţara de origine 

 
2 Steffen Prauser şi Arfon Rees (editori), The Expulsion of the 'German' Comunities from 

Eastern Europe at the End of the Second World War, European University Institute, San Domenico, 
Italia, 2004, p. 4, 16, 17. 

3 www.europa.eu, site oficial al Uniunii Europene, accesat la 8 aprilie 2014. 
4  Enciclopedia Uniunii Europene, Bucureşti, Editura Meronia, ediţia a III-a, coordonator: 

Luciana Ghica, 2007, p. 161. Impas într-adevăr depăşit, Cehia este integrată euroatlantic, însă, după 
ştiinţa noastră, decretele Beneš nu sunt revocate nici în prezent. De menţionat că numele preşedintelui 
Beneš nu apare, de altfel, nici în indexul volumului de faţă. 

5 www.czso.cz , accesat la 21 martie 2014. 
6 Carolin Zwilling, Minority Protection and Language Policy in the CR, European Academy 

Bolzano-Bozen, 2004, studiu accesat online la site-ul www.gencat.net, la 20 martie 2014, p. 2. 
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sau comunitatea respectivă din exil) despre „datoria morală” de a te întoarce în patrie. Acest tip de 
discursuri nu ţin, desigur, seama de întregul context al migrării, ca şi de posibilităţile reale de a te 
întoarce în ţara ta. 

Într-o abordare transnaţională, „migraţia reprezintă mai degrabă un proces, decât un act 
ocazional şi instinctual de trecere a unei frontiere” (cf. Olsson, p. 15). Se adaugă aici şi faptul că, din 
aceeaşi perspectivă, deja menţionată, migraţia este un fenomen de o mai mare complexitate decât 
poate apărea, iar modelul pull-push, bipolar, trebuie depăşit. Se citează cu exemple că motivaţiile pur 
economice nu explică decât în parte fenomenul; printre altele, trebuie adusă în discuţie existenţa şi 
funcţionarea diferitelor tipuri de reţele (networks) sociale. Perspectiva de studiu transnaţională se 
străduieşte să lărgească înţelegerea noastră despre migraţie, pe lângă simpla deplasare, luându-se în 
calcul şi alţi factori, ca de exemplu: comunitatea în care s-a format individul, instituţiile sociale, 
practicile culturale, politicile de stat, legile, caracteristicile economice şi, cel mai mult, felul în care 
toate aceste elemente funcţionează în regim transnaţional (p. 15). Studiile mai recente, legate de 
problematica migraţiei, subliniază faptul că migraţia nu reprezintă aproape niciodată rezultatul unei 
simple decizii de tip „condiţii pull-push” (p. 24). 

 Diversitatea este un alt concept important care este utilizat în cercetările aflate în prezentul 
volum. Pentru a-l defini şi explica se aplică următoarea pre-condiţie (cu menţiunea noastră, că o 
clarificare completă se lasă încă aşteptată, cu rezervele de rigoare; istoricitatea nu poate fi ocolită 
integral): „grupurile etnice şi graniţele lor sunt constructe umane artificiale” (p. 64). Se subliniază că 
etnicitatea este un concept flexibil şi dependent de situaţii, de mediu, condiţionat social (Uherek, 
p. 64), astfel încât „un individ poate avea diferite etnii de-a lungul vieţii lui”; pe de altă parte, 
identitatea etnică face parte din identitatea individului. 

Ajungem, mai departe şi în mod logic, la opoziţia diversitate/omogenizare. Dacă se presupune 
ca înţeles al gradului de omogenizare raportul (cantitativ, numeric) între grupul etnic majoritar şi 
minorităţi şi/sau migranţi, atunci – se afirmă – în Republica Cehă omogenizarea este afectată (termen 
neutru) de diversificarea migraţiei (p. 65). Majoritatea, după cum vom vedea mai departe, creează 
graniţe între ea însăşi şi altă parte, pe când partea respectivă nu declară graniţele respective (cu alte 
cuvinte este parte a majorităţii fără ca majoritatea să şi-o asume ca atare). De pildă, moravienii şi 
silezienii7 nu sunt consideraţi ca minorităţi, ci ca părţi ale majorităţii (p. 70-71). Graniţele de acest fel, 
spunem noi, ne semnalează existenţa unor diversităţi. Pe de altă parte, atunci când vorbim de o 
minoritate, întotdeauna subînţelegem existenţa unei majorităţi la care ne raportăm. 

Republica Cehă cuprinde o singură naţiune (cu mai multe etnii, naţionalităţi), dar ea nu-i 
obligă pe cetăţenii ei la omogenizare. Cine hotărăşte că nu face parte din naţionalitatea cehă automat 
devine membru al unei minorităţi (p. 67) şi acest lucru este oglindit şi la nivelurile mentalităţii: de 
vreme ce etnicii cehi prezintă tendinţe mai degrabă colectiviste decât individualiste, pentru mulţi cehi 
uniformizarea (omogenizarea!) este sinonimă cu armonia, solidaritatea şi coexistenţa socială fără 
asperităţi. De aici se poate merge cu gândul la aceea: că diversitatea poate fi asociată cu conflictele 
potenţiale. 

Folosirea conceptelor de „transnaţional” şi „migraţie transnaţională” (p. 38) devine aproape 
indispensabilă, spun autorii, de vreme ce migraţia transnaţională este un efect al globalizării, al 
restructurării pieţei mondiale a muncii (ca sumă a mai multor pieţe ale muncii interconectate), 
creşterii mobilităţii şi a posibilităţilor de a călători, găsirii de noi mijloace de comunicaţie.  

Conceptul „transnaţional” a fost pentru prima dată definit şi teoretizat de către Linda Basch, 
Nina Glick Schiller şi Cristina Blanc Szanton în lucrarea Nations unbound: transnational projects, 
postcolonial predicaments, and deterritorialized nation-states (New York, 1994). Basch, Glick 
Schiller şi Blanc Szanton îl definesc ca „procese prin care imigranţii modelează şi susţin relaţii 
sociale multietajate, multistratificate, prin care leagă la un loc societăţile de origine şi ţintă” 
(Bitušiková, p. 40–41). Migranţii sunt, simultan, integraţi naţiunii-stat ţintă, în timp ce menţin relaţii 
sociale, familiale, economice, religioase, politice  cu societăţile de origine. Aceşti migranţi sunt 
numiţi transmigranţi. 

 
7 Ibidem, p. 5. 
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„Transnaţionalul” presupune adaptare, aculturaţie, asimilare şi integrare, el este un proces cu 
elemente economice, politice, sociale şi culturale care creează noi interconexiuni, reţele, tipuri de 
relaţii şi stiluri de viaţă, care transcend graniţe de stat şi politice, deci trebuie regândite conceptele de 
identitate, cel de naţiune-stat şi cel de cetăţenie (cf. Bitušiková, p. 39). Mobilitatea şi migraţia au 
devenit o parte normală a vieţii noastre, în care oamenii, bunurile, ideile, simbolurile şi serviciile 
circulă curent peste graniţele dintre state. Există indivizi liberi să circule şi, totodată, există indivizi 
constrânşi să circule (refugiaţi, cei care caută azil politic sau migranţii cu joasă calificare), ceea ce 
presupune „noi procese locale şi globale de redistribuire a privilegiilor şi privaţiunilor” (p. 39). 

Am ajuns şi la termenul de naţiune. Ca şi în cazul majorităţii termenilor vehiculaţi aici, putem 
vorbi, într-o analiză, de aspectele emic şi etic, de unghiuri de vedere „dinspre interior” şi „dinspre 
exterior”, dinăuntrul şi dinafara comunităţii, „implicat” şi „neimplicat”. A lua în seamă pe unele şi a 
lăsa pe altele, aceasta înseamnă a păcătui prin reducţionism, aşadar trebuie avute toate în vedere 
simultan. Mai adăugăm aici şi istoria ultimilor 70 de ani în Europa Centrală şi de Est, adică o 
exacerbare a naţionalismelor, relativ justificată, ca reacţie la internaţionalismul declarat al 
Cominternului, în fapt dublu-limbaj care preconiza o mare naţiune socialistă, sub patronaj moscovit. 
Statele ceho-slovace succesive (1918, 1945, 1990), apoi cel ceh (după abolirea formulei federative, 
1 ianuarie 1993) căutând sprijin în constituţiile lor, s-au străduit, cu mai mult sau mai puţin succes 
(dar să nu uităm şi unele obstacole ale istoriei europene a ultimului veac) să definească satisfăcător 
naţiunea ceho-slovacă, cu majorităţile şi minorităţile etnice din teritoriile statale. Să găsească un 
modus vivendi între prezent şi trecut, în alţi termeni decât în trecut. 

Dincolo de toate acestea existenţa naţiunilor, ca atare, este o realitate. La fel, ideea de naţiune-
stat. Ceea ce avem de făcut este să nu considerăm simplu ceea ce este complex, să nu decupăm din 
istorii şi din contexte ceea ce apare şi se dezvoltă tocmai în aceste contexte, cu realităţile lor succesive.  

Acestea fiind spuse, să facem o scurtă trecere în revistă a studiilor. 
Cuvântul întroductiv (p. 5) este semnat de coordonatorul principal al volumului, Zdenĕk 

Uherek. Găsim aici o scurtă prezentare a autorilor, a titlurilor şi a metodologiilor folosite în analize. 
În paralel cu această prezentare ar mai fi de adăugat că cele nouă studii sunt aşezate astfel: 

primul studiu legat de migraţie (autor: Erik Olsson, Making the Final Decision) priveşte un spaţiu cu 
o lungă tradiţie democratică, Suedia, care a încercat să ducă până la ultima expresie toate 
compartimentele şi etapele gestionării eficiente a problematicii migraţiei pe teritoriul ei, migraţie 
completată, atunci când este cazul (şi ţinând seama de toate aspectele politice, sociale, economice, 
umanitare), de repatrierea migranţilor. 

Cele scrise de Alexandra Bitušiková (Theorising, Researching and Practicing Transnational 
Migration) şi Zdenĕk Uherek (Ethnic [national] Diversity in the Czech Republic: Invariables and 
New Developments) reprezintă, luate împreună şi totodată separat unul de altul, baza teoretică, 
contextul şi statisticile necesare în toate analizele privind Slovacia şi Cehia (state şi popoare vecine şi 
înfrăţite în devenirile lor istorice). 

Următoarele două studii se referă la migraţia diferitelor categorii socio-profesionale a 
muzicienilor, titlurile fiecăruia fiind atât de grăitoare, nu mai este nevoie de explicitări: Jarmila 
Gabrielová, „Musica migrans”: Information on an International Research Project Concerning 
Mobility of Profesional Musicians in Modern History of European Music and Its Current Outcomes 
and Perspectives; Michaela Freemanová, '(This Land) seems rather to belong to some other Globe 
than that on which we Live'. Musicians from the Bohemian Land in 18th century England. 

Al şaselea studiu, mai degrabă teoretic, Pavel Bareš şi Milada Horáková, The Immigrant 
Family in the Integration Process, se ocupă de vastul şi complexul domeniu al integrării familiilor de 
imigranţi în societatea ţării-ţintă. 

Celelalte trei – Šárká Martínková, The Vietnamese Ethnic Group, Its Sociability and Social 
Networks in the Prague Milieu; Ondřej Klípa, The Social Networks of Female Polish Workers in the 
CR and the Factors Influencing their Formation; Zuzana Korecká and Tereza Pojarová, 
Contemporary Belarusian Migration in the CR – Social Networks, Adaptation and Integration 
Strategies – au un caracter aplicat şi analizează migranţii veniţi în Republica Cehă în perioada recentă, 
aparţinând unor etnii specifice: vietnamezi, polonezi, bieloruşi.  
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Erik Olsson vorbeşte în Making the Final Decision de politicile şi procedurile SMB (Swedish 
Migration Board) legate de repatriere. Dar acestea sunt potrivite numai dacă sunt adaptate noilor 
tendinţe şi caracteristici ale migraţiei, în contextul globalizării şi al integrării europene. Actul 
repatrierii trebuie să fie tratat atât cu umanitate, cât şi în mod realist, ţinând seama de condiţiile ţării 
de origine a migrantului şi de datele culturale ale acesteia. Migranţii sunt forţaţi sau aleg să emigreze 
în Suedia, însă nu trebuie exclusă eventualitatea ca unii dintre aceşti migranţi să-şi dorească să se 
întoarcă definitiv în patrie, dacă există condiţiile potrivite. Swedish Migration Board este un for 
constituit în aceste scopuri, care conlucrează uneori cu alte organizaţii suedeze, străine sau 
internaţionale de profil, sub egida guvernului suedez. 

Repatrierea (în deplină siguranţă) este văzută de SMB ca un obiectiv pe termen lung; 
integrarea migrantului în societatea suedeză poate fi considerat un scop imediat. 

În mod natural apare pentru migrant dilema: a se întoarce în patrie sau a rămâne în ţara de 
adopţie? Guvernul suedez, prin intermediul SMB, se consideră el însuşi dator să ajute, inclusiv în 
acest domeniu, ca decizia să fie nu una rapidă, ci una corectă, prin informaţii care pot contribui în 
acest sens (p. 23). 

Studiul Alexandrei Bitušiková, Theorising, Researching and Practicing Transnational 
Migration, oferă o explicaţie amplă a conceptului transnaţional, raportat la contextul actual al 
societăţii slovace şi europene. 

În partea a doua a materialului se vorbeşte despre migranţii slovaci în Bruxelles, ţintă de 
migraţie profesională (de înalt nivel) devenită cu atât mai relevantă, cu cât Slovacia, ca şi Cehia, a 
aderat la UE în 2004 şi este parte a convenţiei Schengen din 2007. 

Ethnic (national) Diversity in the Czech Republic: Invariables and New Developments, scris 
de Zdenĕk Uherek, coordonatorul principal al volumului şi totodată cercetător la Institute of 
Ethnology, Academy of Sciences of the Czech Republic, reprezintă, am putea afirma, materialul-pilot 
al volumului şi, totodată, un punct de vedere ştiinţific oficial al Institutului asupra tematicilor 
migraţiei şi esenţei prefacerilor demografice în Cehia. 

Diversitatea etnică, cu toate constantele şi variabilele ei, este conexată fenomenelor migraţiei, 
lucru valabil pentru Republica Cehă, în special în ultimele două decenii. Uherek ne arată că măsura 
diversităţii, în accepţiunile ei cele mai recente (în trecut, mai bine ilustrată de „minorităţi naţionale”, 
cel puţin până în 1945, astăzi de componenţa migraţiei, după reaşezări semnificative), este invers 
proporţională cu cea a omogenizării. 

În „Musica migrans”: Information on an International Research Project Concerning Mobility 
of Profesional Musicians in Modern History of European Music and Its Current Outcomes and 
Perspectives de Jarmila Gabrielová aflăm – şi acest lucru este valabil, în mare, până la sfârşitul 
Primului Război Mondial – de o migraţie profesională, a muzicienilor europeni, în interiorul 
Imperiului Austriei (spaţiu relativ întins în centrul continentului) şi Prusiei (din 1871 Imperiul 
German). Nu numai o migraţie a muzicienilor, dar şi o migraţie a repertoriilor muzicale. Se adaugă 
aici că destul de puţini, statistic vorbind, au migrat în afara Imperiului: Marea Britanie, Franţa, Rusia, 
America. 

Proiectul „Musical life in Europe, 1600–1900: Circulation, Institution, Representation”  
(1998–2001, European Science Foundation), în care Jarmila Gabrielová a fost implicată, a avut scopul 
de a elimina barierele Cortinei de Fier, în paralel cu eforturile de a întări unitatea şi interacţiunile 
culturale europene.  

Mai mult chiar decât în alte domenii, spune autoarea, în istoria muzicii (şi a domeniilor conexe 
ei), „vederile înguste dominate de naţionalism” şi „cadrele ei ideologice încă persistă în zilele 
noastre”. Afirmaţiile se referă, în special, la faptul că, deşi acei migranţi, în cea mai mare parte a lor 
apar ca vorbitori de limbă germană, sunt necesare informaţiile relevante, corecte şi complete 
(proiectul a inclus şi o bază de date cu muzicienii migranţi şi carierele lor), multă atenţie şi mult 
discernământ în a stabili situaţia fiecărui caz individual. Limba vorbită nu reprezintă singurul indiciu 
al apartenenţei etnice a unei pesoane şi trebuie să fie căutaţi şi alţi indicatori, înăuntrul contextului 
vremii. În plus, trebuie acordată atenţie stabilirii termenilor tehnici (utilizaţi în bazele de date) şi 
felului în care sunt ei traduşi (de exemplu: nationality ca traducere a lui Nationalität sau faith pentru 
Konfession). La fel, este nevoie de atenţie şi atunci când sunt categorisite diferitele feluri de muzicieni, 
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drept care Jarmila Gabrielová caută criterii de clasificare a acestora, aşa încât, mai departe, să rezulte 
şi alte date care să întregească înţelegerea fenomenului migraţiei muzicienilor. 

Michaela Freemanová analizează motivele pentru care unii muzicieni cehi migrează în Marea 
Britanie de-a lungul secolului al XVIII-lea. De asemenea, studiul '[This Land] seems rather to belong 
to some other Globe than that on which we Live'. Musicians from the Bohemian Land in 18th Century 
England ne arată o tipologizare a traiectoriilor profesionale avute de muzicieni. 

În perioada analizată motivele pentru care muzicienii cehi îşi părăsesc tărâmul de obârşie sunt, în 
general, de ordin economic sau religios. De neignorat, pare-se, era şi faptul că mulţi muzicieni cehi din 
orchestrele nobiliare aveau statutul de iobagi (singura modalitate de eliberare din servitute era plecarea în 
alt stat). Pe de altă parte, în insulele britanice compozitorii şi muzicienii erau valorizaţi şi respectaţi. 
Mergeau în Anglia nu numai pentru un salariu mai bun, ci şi pentru un statut social mai înalt. 

Între statele vremii, Marea Britanie avea una dintre cele mai democratice societăţi, în care 
muzicienii (autohtoni sau străini) erau trataţi cu respect şi simpatie. Cu toate acestea, muzicienii cehi 
se puteau integra acestei societăţi numai până la anumite limite: erau catolici într-o lume anglicană. 
Freemanová mai subliniază aici şi că, dincolo de avantajele vădite oferite de societatea britanică, 
străinii se întâlneau cu o lume mult diferită de cea pe care o cunoşteau, venind de pe continent („[This 
Land] seems rather to belong to some other Globe than that on which we Live”). 

Al şaselea material, Pavel Bareš şi Milada Horáková, The Immigrant Family in the Integration 
Process, are o apreciabilă încărcătură sintetizatoare şi se ocupă de complexa problematică a integrării 
familiilor de migranţi în societăţile ţintă. Autorii îşi propun să stabilească „dacă şi în ce măsură 
familia poate reprezenta un factor de succes pentru o strategie a integrării” (p. 103) şi, de asemenea, 
dacă familia poate ajuta în atenuarea sau micşorarea efectelor neplăcute (sau chiar traumatizante) ale 
efectelor migrării.  

Baza de analiză a fost reprezentată de răspunsurile la chestionare, aplicate mai multor familii 
din grupuri etnice variate (228 de interviuri, 77 de familii, 26 de variabile-coordonate ale unui subiect, 
cum ar fi ţara de origine, ţara-ţintă, vârsta, sexul, nivelul de instruire sau calificare, limba vorbită, 
durata exilului, numărul membrilor de familie, leaderul familiei, statutul migrantului – solicitator de 
azil politic, refugiat, student, reîntregirea familiei etc.) din 5 ţări, parteneri în acest proiect (Finlanda, 
Belgia, Italia, Republica Cehă, Germania), o „bază de date transnaţională” concentrată pe culegerea 
de informaţii calitative. Cele trei condiţii principale de aplicare a chestionarelor erau: subiecţii să 
aparţină unei ţări terţe, familiile să cuprindă cel puţin doi membri din cel puţin două generaţii diferite, 
iar timpul petrecut de familii în ţara-ţintă să fie de cel mult 15 ani (accent pus pe cercetarea procesului 
de integrare propriu-zis). 

Nu s-a urmărit deliberat descoperirea unor elemente comune, ci măsura ratei de diversificare; 
cu toate acestea s-a acordat atenţie inventarierii elementelor similare şi a diferenţelor. Mai importantă 
este menţiunea că cei cinci parteneri ai proiectului din cele cinci ţări au stabilit accente, „specializări”, 
pe teme diferite: relaţiile inter-generaţii în Finlanda, reţelele sociale („capitalul de ordin social”!) în 
Belgia, schimbările de statut în Italia, relaţiile din interiorul familiilor şi eventualele discriminări 
manifestate de societatea-ţintă faţă de migranţi în Cehia şi, în fine, aşteptările migranţilor şi raportul 
costuri–beneficii (ale migrării) în Germania. 

O asemenea desfăşurare de forţe (resurse, număr de familii, număr de interviuri) a putut 
confirma unele dintre ipotezele formulate de autori: rolul esenţial al familiilor în procesul de integrare, 
importanţa reţelelor sociale de diferite tipuri, depăşirea modelului de analiză a fenomenelor 
migraţionale (repetat citat aici) pull-push. 

Este deja notoriu că migraţia vietnameză în lume este bine reprezentată numeric, pe toate 
continentele (peste 3.000.000, în mai mult de 90 de ţări). În ultimii douăzeci de ani vietnamezii au 
migrat într-un număr mare şi în Europa, inclusiv în Republica Cehă (41568 în 2007, a se vedea 
p. 136), fapt pe care îl studiază Šárká Martínková în The Vietnamese Ethnic. Group, Its Sociability 
and Social Networks in the Prague Milieu. 

În general, începând din 1989, vietnamezii migrează din motive economice; Martínková caută 
să surprindă particularităţile procesului migrării în cazul acestei populaţii, şi anume că este vorba de 
variate şi ample reţele sociale şi, de asemenea, că există o adevărată „industrie a migrării” 
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vietnamezilor, cu factori în ambele ţări. Acestea sunt utile în toate etapele şi segmentele migrării, dacă 
mai menţionăm şi că autoarea subliniază o particularitate de bază a migrării şi funcţionării 
comunităţilor vietnameze în ţara-ţintă: de obicei nu există un contact direct al membrilor comunităţii 
cu populaţia majoritară, efect generat atât de natura şi funcţionarea reţelelor sociale, cât şi de bariera 
linvistică. 

Cehia are o minoritate poloneză concentrată mai ales în Silesia (Tĕšín), bază de migrare cu un 
flux constant pentru polonezi, în perioada de după marele război şi până la căderea Zidului berlinez 
(Cehia a fost şi este mai avansată decât Polonia ca nivel al industriei). Un accent explicit pe reţelele 
sociale ale migranţilor şi importanţa lor în procesul migrării pune şi Ondřej Klípa în studiul The 
Social Networks of Female Polish Workers in the CR and the Factors Influencing their Formation. 
Scopul cercetării a fost acela de a determina factorii şi căile, strategiile prin care s-au format aceste 
reţele sociale, într-o perspectivă diacronică (p. 202). 

Este interesant să menţionăm că autorul identifică patru nivele ale reţelelor sociale ale 
lucrătoarelor poloneze migrante în Cehia (p. 222). Cele patru nivele reflectă profunzimea şi 
intensitatea contactelor sociale: de la primul, relativ superficial, al relaţiilor cu vecinii sau cei din 
aceeaşi localitate, trecând prin relaţiile mai strânse de colegialitate la locul de muncă şi cu rudele 
soţului (ceh sau, mai general, ne-polonez), apoi partenerii şi prietenii, ajungând până la cel mai 
profund, cu alte lucrătoare poloneze, migrante şi ele în acelaşi loc. Se subliniază faptul că, pentru 
polonezi, în genere, ca şi pentru alţi slavi, bariera lingvistică nu este aşa de greu de trecut în Cehia: 
ceha şi poloneza sunt limbi înrudite din aceeaşi ramură slavă vestică (cu un lexic comun de circa 
27%), un atu substanţial în faţa migranţilor din alte grupuri etnice, neslave (p. 236). Pe de altă parte 
este pusă în evidenţă existenţa unui fenomen de luat în calcul în cazul relaţiilor sociale: datorită 
ocupaţiilor străine succesive şi, totodată, a regimului comunist, în Polonia s-a făcut mult timp 
distincţia la nivel mental între „spaţiul public” (administrat de stat) şi „spaţiul privat”, reprezentat de 
familie (p. 243). 

Contemporary Belarusian Migration in the CR – Social Networks, Adaptation and Integration 
Strategies, studiu al cercetătorilor Zuzana Korecká şi Tereza Pojarová, este o sinteză socio-
demografică a fluxului de migranţi bieloruşi în Cehia, cu cifre şi statistici detaliate. 

Migraţia unor reprezentanţi care ţin de popoare din fosta URSS are o istorie de circa două 
decenii. Ca migranţi în Cehia bieloruşii (ruşii albi) se situează pe locul patru, sub aspect numeric 
(după ruşi, ucrainieni şi moldoveni, fiind deseori confundaţi cu aceştia, în special cu ruşii), în cadrul 
tuturor migranţilor ei ocupă astăzi locul al 13-lea (3918 persoane, august 2008; aproximativ 10% sunt 
refugiaţi politic înregistraţi oficial) (p. 258). Este de menţionat aici că migraţia bieloruşilor în Cehia 
îşi are o istorie proprie, lucru valabil şi evident pentru oricare din celelalte grupuri etnice menţionate 
în volum. 

Situaţia devine mai clară, cel puţin în parte, dacă amintim faptul că unele teritorii învecinate 
Mării Baltice şi cele situate în est-centrul Europei au fost stăpânite succesiv, din epoca medievală, de 
Lituania (scurt timp o mare putere regională), apoi Polonia şi, mai recent, Prusia şi Rusia. 

În secolul al XVI-lea a existat un cărturar bielorus, Francysc Skaryna, care a venit la Praga. El 
avea să devină un model de gândire şi de acţiune pentru cei care voiau să lupte contra regimurilor 
dictatoriale şi totalitare. 

Bieloruşii n-au avut un stat propriu decât după constituirea URSS (1922), ca parte a acestei 
uniuni, în condiţiile politice şi istorice deja cunoscute. Ulterior, harta Europei Centrale s-a modificat 
semnificativ de mai multe ori în ultima sută de ani, mai ales după fiecare dintre cele două războaie 
mondiale. Belarus îşi dobândeşte independenţa în decembrie 1991, după destrămarea URSS, însă 
cunoaşte o situaţie nu prea avansată economic a societăţii, iar politic rămâne un regim dictatorial; 
acesta este motivul principal care îi împing pe bieloruşi să migreze în ţările accesibile, democratice şi 
avansate, ale UE, în speţă Cehia. Mai sunt, fireşte, ca şi în cazul polonezilor, înrudirea lingvistică şi 
afinităţile culturale. 

Spre zilele noastre ei vin în Cehia să studieze, să lucreze sau pentru afaceri. Probabil că numărul 
relativ de azilanţi politic şi refugiaţi (circa o zecime) se datorează „principiului Dublin”: dacă ajungi pe 
teritoriul UE să ceri azil, regula spune că trebuie să-l soliciţi în statul UE în care ai intrat prima dată. 
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Migranţii bieloruşi reuşesc, statistic atestat de autorii studiului, să se integreze relativ uşor şi rapid în 
societatea cehă, la aceasta contribuind nu numai afinităţile lingvistice şi culturale sus-menţionate, dar, ca 
şi în cazul celorlalte grupuri migrante, constituirea reţelelor informale sociale de diferite tipuri, fiecare 
individ făcând parte din mai multe asemenea reţele. Toate acestea au loc oarecum discret, spre deosebire 
de alţi migranţi, fără ca eticheta de „bielorus” să iasă prea tare în evidenţă.  

În chip de concluzie putem aprecia volumul ce ni se înfăţişează ca un tot armonios de teorie şi 
aplicaţie, un tablou fidel al situaţiei migraţionale din Cehia contemporană, atât în ceea ce priveşte 
datele şi interpretările, cât şi statisticile prezentate. 
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Czech Association for Social Anthropology, Ema Hrešanová, Edit Szénássy (eds.), CARGO. „Journal 
for Cultural and Social Anthropology”, Praha, [f.e.], 2013, ISSN: 1212-4923 (Print) ISSN: 2336-1956 
(Online) 
 

Volumul reprezintă nr. 1–2 / 2011 al revistei „CARGO”, o publicaţie bianuală, de tip „peer-
review”, a Asociaţiei Cehe pentru Antropologie Socială. Este vorba despre al nouălea volum al seriei 
care se concentrează asupra cercetărilor empirice, dar şi teoretice, de tip etnografic şi antropologic, şi 
abordează subiecte legate de spaţiul central- şi est-european. Prezentul număr este realizat în 
colaborare cu Asociaţia Slovacă a Antropologilor Sociali şi cu Facultatea de Ştiinţe Sociale şi 
Economice din cadrul Universităţii Comenius din Bratislava. 

Ema Hrešanová, Edit Szénássy, (Re)Producing Medical Anthropology in Central and Eastern 
Europe (p. 1-4). Antropologia medicală este considerată de către cele două editoare ale numărului de 
faţă drept o ramură foarte dinamică a ştiinţelor antropologice, ce are puterea de a contribui substanţial la 
îmbogăţirea teritoriului teoretic al acestora, şi, mai ales, o ramură cu atribute instrumentale, capabilă de a 
oferi o cale de înţelegere a fenomenelor sociale din lumea contemporană. Întrucât revista Cargo se 
concentrează asupra spaţiului supranumit CEE („Central and East Europe”), prezentul număr se 
constituie într-o ediţie specială ce încearcă să investigheze şi să supună atenţiei cercetătorilor (studenţi, 
profesori etc.) starea actuală a acestei discipline în fiecare dintre ţările membre ale teritoriului geografic 
avut în vedere, căutând, totodată, să impulsioneze interesul pentru acest domeniu. 

Subiectul abordat îşi justifică restrângerea geografică la spaţiul central- şi est-european 
(dincolo de graniţele pe care oricum revista şi le-a rezervat), deoarece se poate vorbi despre un trecut 
apropiat comun din punct de vedere al implementării de către organele de stat a unei viziuni asupra 
sistemului medical, şi despre un prezent, din nou, comun, în care ţările foste socialiste din Europa 
suferă transformări legate de capitalizarea pieţei medicale. 
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Este vorba despre un număr special, întrucât are în vedere o temă unică: chiar şi recenziile 
cuprinse în acest volum privesc apariţii editoriale care tratează probleme de antropologie medicală. 
Este un număr care s-a născut în urma discuţiilor purtate cu ocazia conferinţei Health in transition: 
(Bio)Medicine as culture in post-socialist Europe, ce a avut loc la Praga, în anul 2011, organizată de 
către una dintre editoarele nr. 1–2 / 2011 al CARGO. În paranteză fie spus, remarcăm atât în titlul 
conferinţei, cât şi în titlul acestui volum al revistei, preferinţa pentru jocul de cuvinte care permite o 
lectură dublă, în funcţie de plasarea sau nu a unui fascicul luminos (de tip accent) asupra particulei 
care precedă termenul forte, fapt care implică, parcă, şi un semn de întrebare implicit, invită la 
problematizare şi dialog. 

Editorii ating, în cele câteva pagini introductive, problema unui aspect în aparenţă banal, dar 
care priveşte, în fapt, viaţa tuturor revistelor şi instituţiilor de cercetare din spaţiul geografic delimitat 
dintru început: dificultatea de penetrare a „pieţei” ştiinţifice internaţionale, prin atragerea 
cercetătorilor din ţări non-central-europene şi non-est-europene (sic!), în vederea publicării şi, deci, a 
pătrunderii în circuitul ştiinţific. În acest sens, deşi intenţia editorilor invitaţi pentru acest număr 
fusese de a îngloba articole ale cercetătorilor, studenţilor şi profesorilor din spaţiul CEE, împreună cu 
articole de origine vest-europeană sau occidentală, revista se mândreşte cu găzduirea în paginile 
numărului de faţă a numeroase articole redactate de către „antropologi non-CEE de formare anglo-
americană şi care sunt, cu toţii, femei” (p. 2, tr. n.). 

Din punct de vedere al construcţiei volumului, numărul de faţă cuprinde patru articole principale, 
bazate pe cercetări empirice, un eseu care tratează conceptul de cetăţenie biologică, zece scurte 
contribuţii legate de stadiul actual al antropologiei medicale în ţările CEE. Aceste din urmă texte indică, 
din nefericire, că, în cele mai multe dintre ţările din regiune, antropologia medicală este un domeniu 
marginal: „Antropologia medicală reflectă dezvoltarea antropologiei socio-culturale; în cele mai multe 
dintre ţările din regiune, aceasta a evoluat de la un anume tip de etnomedicină sau  medicină populară. În 
timp ce în ţări precum Slovacia, gândirea critică cu privire la îngrijirea şi tratamentul medical lipseşte 
aproape în întregime [...], în Ucraina cercetătorii occidentali au contribuit semnificativ la întemeierea 
acestui domeniu. În alte ţări precum Letonia, Ungaria sau România, şcolile medicale şi centrele de 
cercetare joacă un rol-cheie, în timp ce în Republica Cehă, Polonia şi Slovenia, antropologia medicală 
este prezentă mai ales prin intermediul cursurilor interdisciplinare şi al proiectelor de cercetare” (p. 2, tr. n.). 

La cele de mai sus se adaugă: un interviu cu Susanna Trnka, antropolog social şi medical de 
formaţie ceho-americană, ce activează în prezent la Universitatea din Auckland; dări de seamă asupra 
unei conferinţe cu privire la sănătate şi sistemul de ocrotire a sănătăţii, ce a avut loc în anul 2012, la 
Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române, Bucureşti; un raport asupra 
unui proiect de cercetare pe o temă recurentă în cadrul acestui volum – medicina reproductivă –, 
proiect susţinut de Fundaţia Cehă pentru Ştiinţă; o secţiune cu privire la predarea antropologiei 
medicale în cadrul Universităţii Durham din Marea Britanie, cuprinzând o dublă perspectivă, cea a 
studentului şi cea a profesorului, şi două recenzii. Prin toate acestea, numărul de faţă al revistei 
contribuie la nivel conceptual, empiric şi metodologic la studiul întrepătrunderii culturale şi al 
politicilor cu privire la boală şi sănătate în regiunea CEE (p. 4). 

Amy Speier, „IVF Holiday”: Contradictions of Patient Care Abroad (p. 7–24), tratează 
problemele implicate de un tip aparte de turism medical. Este vorba despre alegerea unei vacanţe IVF 
(prescurtarea în limba engleză a procedurii de fertilizare in vitro) în Republica Cehă de către pacienţii 
nord-americani. Acest proces este cunoscut sub denumirea de turism de reproducere („reproductive 
travel”), ramură a turismului medical care a devenit din ce în ce mai consistentă. 

Republica Cehă este considerată drept una dintre cele mai importante destinaţii pentru turismul 
de reproducere din lume, la preţuri competitive. În acelaşi timp, conform legislaţiei Republicii Cehe, 
donarea lichidului seminal este legală, cu condiţia să se facă voluntar, şi este popularizată prin 
anunţuri. Republica Cehă oferă consumatorului american, ca destinaţie IVF, un pachet cu conţinut 
medical, la preţuri accesibile, pe de o parte, şi şansa unei călătorii în Europa, ce implică o componentă 
turistică (vizitarea obiectivelor apropiate, experimentarea altor culturi etc.), pe de alta, latură 
contrazisă, în fapt, de presiunea exercitată asupra femeilor aflate sub tratament. Dintr-un punct de vedere 
feminist, sunt luate în discuţie contradicţiile turismului medical. 
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Cât priveşte aspectul metodologic, articolul reprezintă rodul unei cercetări ce se bazează pe o 
anchetă de tip etnografic, desfăşurată atât în Cehia, cât şi în Statele Unite ale Americii, într-un răstimp 
de patru ani. În urma interviurilor, autoarea constată că procedura de fertilizare, cu toate testele pe 
care aceasta le presupune, în ţara de origine, uneori anterioare intervenţiei medicale propriu-zise, 
stigmatul infertilităţii, dificultatea gestionării timpului pentru femeile care muncesc, precum şi alţi 
factori conduc la stresarea în profunzime a pacientei, în mod paradoxal, întrucât este considerat că 
stresul reprezintă una dintre principalele cauze ce împiedică reproducerea, de natură psihică. Într-un 
demers mai curând de factură psihologică decât antropologică, se compară, din punct de vedere al 
stresului, experienţa medicală americană a cuplurilor care au încercat un tratament înainte de „vacanţa 
europeană”, cu cea din Republica Cehă. Deşi se încearcă uneori o sistematizare a informaţiei, 
conform cu un criteriu sau altul, stabilite pe baza întrebărilor utilizate în cadrul interviurilor, articolul 
prezintă şi o varietate de experienţe personale ale aşa-zişilor turişti americani, felul în care aceştia s-
au confruntat sau nu cu dificultăţi de ordin turistic, fapt care – conform opiniei autoarei – stă la baza 
creării de contradicţii din ce în ce mai puternice şi mai complexe ale turismului de reproducere. 

Jennifer J. Carroll, Evidence Based Medicine and the Construction of Moral Agency in 
Ukraine (p. 25–50). Articolul explorează felul în care actorii din domeniul sănătăţii publice (fie 
aceştia angajaţi ai aparatului de stat, fie organizaţii independente), care profesează în Ucraina, în 
domeniul prevenţiei HIV, au adoptat practicile şi ideologiile medicinii bazate pe dovezi (abreviată 
MBD), ce are drept scop „acordarea de prioritate dovezilor medicale, riguros ştiinţifice, externe, în 
situaţia creării unei politici şi a luării de decizii clinice” (p. 26, tr. n.). Construit în jurul informaţiei 
etnografice culese prin intermediul interviurilor şi al observaţiei participative (în trei campanii de 
cercetare de teren), articolul subliniază două caracteristici principale ale aplicării MBD în Ucraina 
contemporană: pe de o parte, un număr important dintre persoanele active în domeniul sănătăţii 
publice se îndoiesc de validitatea datelor statistice, baza însăşi a MBD; pe de altă parte, producerea de 
dovezi a devenit pentru aceştia un act valorizat social şi politic (p. 25). 

Articolul încearcă să ilustreze felul în care actanţii din domeniul sănătăţii publice şi-au însuşit 
conceptul de MBD mai degrabă la nivel de discurs, decât la nivel de practică (p. 2). Mai mult, la 
latitudinea acestor actanţi, statisticile şi datele primare presupuse obiective devin flexibile şi uşor de 
manipulat, negociabile. 

Autoarea prezintă informaţii extrase din rapoarte oficiale, conform cărora, în Ucraina 
contemporană, răspândirea HIV (asociată cu utilizarea de droguri injectabile, precum şi cu epidemia 
de tuberculoză) reprezintă un pericol la adresa sănătăţii publice. Astfel, ONG-urile şi organizaţiile 
active în domeniul sănătăţii au fost nevoite să îşi însuşească politica MBD, întrucât aceasta reprezintă 
o condiţie a finanţării internaţionale în vederea prevenirii şi combaterii fenomenului HIV şi al 
injectării IV (intravenoase). 

Autoarea face o incursiune diacronică în domeniul sănătăţii publice din Ucraina, demonstrând 
că manipularea datelor nu este un fenomen străin autorităţilor locale care se conformaseră în cursul 
secolului al XX-lea filosofiei sistemului medical sovietic: informaţiile medicale erau „mai degrabă 
prestabilite [în opoziţie cu deducerea acestora în urma unor analize] de către administraţia centrală, în 
conformitate cu nivelurile stabilite pentru muncă şi producţie” (p. 33, tr. n.). 

Câteva dintre ideile enunţate în cadrul articolului sunt ilustrate sub forma unor pastile, sumă de 
cazuri particulare relevante, descrieri ale câtorva persoane întâlnite (membri ai ONG-urilor, ai aparatului 
sanitar) şi fragmente de interviuri, sintetizate mai apoi. Articolul propune o viziune de ansamblu asupra 
sistemului medical ucrainean şi, mai ales, asupra politicilor specifice – privire largă ce dovedeşte o bună 
cunoaştere a realităţilor etnografice şi a semnificaţiei acestora –, şi se sprijină pe un consistent material 
bibliografic. Familiaritatea cu domeniul de cercetare, precum şi cu spaţiul geografic ales, este evidentă 
(autoarea, antropolog medical, are un interes academic mai vechi pentru spaţiul ucrainean). 

Polina Aronson, The Salad of Ideas: Beliefs about Health and Food among Immigrants from 
the Former USSR in Germany (p. 51–72). Lucrarea urmăreşte practicile cotidiene de gestionare a 
stării de sănătate raportate la alimentaţie ale imigranţilor din fosta URSS în Germania, practici 
condiţionate – conform opiniei autoarei – din punct de vedere social, economic şi cultural. Identitatea 
culturală, diferenţele dintre generaţii, expunerea la un anumit tip de discurs (p. 52) sunt privite drept 
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factori decisivi ai comportamentului sanitar, subliniaţi prin metoda comparativă (interviuri cu 
exponenţi ai grupurilor avute în vedere), prin raportarea la mai multe categorii etnoculturale de 
imigranţi: refugiaţi evrei şi etnici germani de naţionalitate rusă stabiliţi în Germania în anii 1990, pe 
de o parte, şi evrei care au sosit în anii 1970. 

Jennifer Speirs, Anonymous Semen Donation: Medical Treatment or Medical Kinship? (p. 73–90), 
aduce în discuţie o temă specifică antropologiei medicale, infertilitatea masculină şi metoda de 
contracarare, donarea lichidului seminal, într-un context social aflat în schimbare: în funcţie de 
legislaţia în vigoare, fapt ce antrenează modificări ale relaţiilor de rudenie şi ale percepţiei asupra 
acestora. De la o procedură strict medicală se avansează către un eveniment cu consecinţe în plan 
social, prin obligativitatea furnizării de informaţii asupra paternităţii. Sunt urmărite modificări de 
percepţie, luări de poziţie ale actanţilor implicaţi, în ţara de origine a autoarei, Marea Britanie, precum 
şi în Republica Cehă, spaţiu care, am văzut într-un articol precedent, este puternic marca(n)t în 
teritoriul medicinii reproductive. 

Anonimatul era şi pare încă a fi politica recomandată de către specialiştii în infertilitate, din 
mai multe motive analizate de către autoare, dintre care enumerăm: protejarea familiei faţă de 
stigmatul infertilităţii, a copilului faţă de stigmatul ilegitimităţii, a donatorului faţă de acuzaţia de 
adulter şi raportat la posibilitatea solicitării de ajutor financiar pentru copil. Marea Britanie şi 
Republica Cehă se prezintă sub forma unor entităţi cu poziţii opuse, întrucât, în prima dintre ţări, 
legislaţia a fost modificată în favoarea eliminării anonimităţii, fiind astfel create suprapuneri ale hărţii 
genetice şi ale hărţii relaţionale în cadrul familiilor ce recurg la inseminarea pe bază de donare (DI). 
Jennifer Speirs urmăreşte discursurile privitoare la politica de susţinere a anonimităţii, cu convingerea 
că viziunea asupra statutului donatorului este în măsură să scoată în evidenţă viziunea celor implicaţi 
asupra însăşi familiei şi a relaţiilor interumane. 

Nu în ultimul rând, supunem atenţiei dumneavoastră eseul redactat de Ana Andrejic, 
Reconsidering the Distinction between Western and Post-socialist Biological Citizenship: Reflections 
on Developments in Reproductive Medicine in Serbia (p. 91–115), text care se opreşte tot asupra 
domeniului medicinii reproductive, dar, de data aceasta, cu localizare în Serbia. Textul utilizează, 
rediscutând, conceptul de cetăţenie biologică avansat în ultimii ani în antropologia medicală. 
„Conceptul de cetăţenie biologică atrage atenţia asupra unor practici în cadrul cărora concepţiile 
despre existenţa biologică, sănătate şi boală interacţionează cu apartenenţa şi clasificările politice” 
(p. 91–92, tr. n.). Autoarea subliniază slaba conceptualizare dihotomică a cetăţeniei biologice (N. Rose şi 
C. Novas, în Global Assemblages: Technology, Politics, and Ethics as Anthropological Problems, 
apărută în anul 2005, operează cu distincţia cetăţenie biologică vestică şi post-socialistă). Autoarea 
aduce în discuţie, în cadrul cetăţeniei biologice din Serbia, pe de o parte, activismul civic care 
militează pentru schimbări în managementul medical al naşterilor, şi, pe de alta, grupurile online de 
suport pentru femeile care apelează la fertilizarea in vitro. Ca teren de cercetare, se concentrează 
asupra datelor furnizate de comunicarea online a cetăţenilor sârbi implicaţi în construirea acestor 
proiecte de cetăţenie biologică şi dezbaterea condiţiilor lor. 

Descoperirile ştiinţifice şi aplicarea acestora antrenează modificări la nivel uman, ridică 
probleme şi nasc întrebări noi. Odată cu lărgirea spectrului de intervenţie a aplicaţiilor de ordin 
ştiinţific (în cazul de faţă, medical) în viaţa individului, antropologia dezvoltă noi concepte în măsură 
să discute, să înţeleagă şi să teoretizeze noile realităţi, într-o formare continuă de nou teren de 
investigaţie antropologică. 

Volumul, prin tematica abordată, se adresează specialiştilor în domeniu, studenţilor şi profesorilor 
antropologi medicali. Acesta are meritul de a acoperi prin descrieri, analize, studii de caz şi dări de seamă 
asupra stadiului actual de dezvoltare, aspecte de antropologie medicală proprii unor spaţii europene diverse, 
cu realităţi comparabile sau, dimpotrivă, specifice. Acest număr al revistei poate fi consultat şi descărcat în 
variantă integrală de la adresa: http://cargojournal.org/index.php/cargo/issue/view/2/showToc. 

MONICA BEATRICE BERCOVICI 
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Constantin Secară, Situaţia actuală a folclorului muzical în comunităţile româneşti din zona arcului 
intracarpatic – valoare identitară a spiritualităţii româneşti, în contextul multietnic şi multicultural 
european contemporan, Bucureşti, Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, Colecţia AULA 
MAGNA, 2013, 286 p., ISBN 978-973-167-198-7. 

Dr. Constantin Secară, etnomuzicolog la Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin 
Brăiloiu” al Academiei Române, a realizat o lucrare ce se încadrează în etnologia de urgenţă, vizând 
cercetarea (la nivelul comunităţilor româneşti rurale din judeţele Covasna, Harghita şi, parţial, din 
Mureş) caracteristicilor şi tipurilor muzicii tradiţionale româneşti din zonă, păstrate până în prezent1. 
Autorul şi-a structurat demersul ca pe o primă parte a unei monografii a culturii montane româneşti, 
în care prezintă aspecte ale culturii tradiţionale, prin prisma trecutului şi a prezentului. Comunităţile 
vizate de cercetare sunt românii transilvăneni, din zona arcului intracarpatic, teritoriu încorporat până 
în 1918 în Imperiul Austro-Ungar, aşa cum apare din „lectura identitară” a tradiţiilor muzicale, bazată 
pe diverse documente de arhivă, bibliografice şi altele culese direct pe teren. 

Cartea se deschide cu o Introducere, unde autorul îşi delimitează poziţia metodologică şi 
obiectivele operaţionale. „Primul obiectiv operaţional (şi cel mai complex) al proiectului a constat în 
organizarea unei baze de date funcţionale, pe mai multe nivele: a) indexarea localităţilor deja studiate 
şi reprezentate în materialele de arhivă ale AIEF (Arhiva Institutului de Etnografie şi Folclor 
„Constantin Brăiloiu” al Academiei Române, Bucureşti) şi AFC (Arhiva Institutului „Arhiva de 
Folclor” al Academiei Române, Cluj-Napoca); b) identificarea şi indexarea completă a cercetărilor 
întreprinse în zonă, existente în AIEF şi în AFC; c) îmbogăţirea fondurilor de arhivă cu noi 
documente, rezultate în urma cercetărilor de teren personale” (p. 16).  Am considerat util să recurgem 
la acest citat pentru a înţelege exact documentarea mixtă, complexă şi meticuloasă care a stat la baza 
acestei lucrări de sinteză etnologică şi bogăţia extremă a materialelor de referinţă. 

Primul capitol, Românii din estul şi sud-estul Transilvaniei. Multiculturalitate şi interculturali-
tate reprezintă o incursiune în istoria comunităţilor româneşti locale, pentru descifrarea contextului 
specific de evoluţie a acestora. Citatul introductiv, dintr-o lucrare a istoricului şi filologului clujean 
Ioan I. Russu, sintetizează realitatea istorică din zonă: „elucidarea prezenţei elementului social-etnic 
românesc – apreciat incorect ca «dispărut» – în estul Transilvaniei (Secuime) explică deplin faptul că 
în centrul spaţiului istoric firesc şi continuu al poporului român s-a ivit o breşă cu întinderea a trei 
judeţe, un «gol» artificial, conturat definitiv în veacurile al XIX-lea şi al XX-lea”2. Reperele 
geografice, istorice, etnolingvistice, etnografice (obiceiuri, ocupaţii, arhitectură ş.a.) relevă originea şi 
componenţa etnică a populaţiei din localităţile cercetate. Autorul prezintă succint momentele istorice 
radicale, care au determinat scăderea demografică a românilor: răscoala lui Horea (1784), 
încorporarea Marelui Principat al Transilvaniei în Regatul Ungariei (1867), eveniment urmat de o 
politică ultranaţionalistă în partea ungară a Imperiului Austro-Ungar. După Marea Unire (1918), 
scurta perioadă de renaştere a vieţii naţionale româneşti (1918–1940) a fost întreruptă brutal de 
Dictatul de la Viena (august 1940), când a reînceput prigoana împotriva populaţiei româneşti, printr-o 
„adevărată epurare etnică şi rasială” (p. 39). După al Doilea Război Mondial, la presiunea URSS, în 
inima României s-a format Regiunea Autonomă Maghiară (1952–1968). Desfiinţarea acesteia şi 
înfiinţarea în judeţelor Harghita, Covasna şi Mureş au determinat o echilibrare etnică, pentru ca după 
1990, să se declanşeze un proces de marginalizare a românilor localnici, cu acţiuni antiromâneşti 
făţişe, care au dus la dislocarea a aproape 4000 de români, nevoiţi să-şi părăsească domiciliile şi 
locurile de muncă şi să se mute în alte zone. În ciuda documentaţiei depuse la Parlamentul României 

 
1 Lucrarea a fost realizată în cadrul proiectului „Valorificarea identităţilor culturale în procesele 

globale”, derulat de Academeia Română, Universitatea „Politehnica” Bucureşti şi Universitatea din 
Craiova, contract POSDRU/89/1.5/S/59758, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007–2013, axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul 
creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, domeniul major de intervenţie 1.5 
„Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”. 

2 Ioan I. Russu, Românii şi secuii, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1990, p. 17–18. 
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şi a raportului discutat în 1991 pe marginea acestui exod, populaţia românească izgonită nu a fost 
repusă în drepturi. Autorul citează concluzia din lucrarea Slăbirea comunităţii româneşti din 
Harghita–Covasna3: „deşi românii sunt majoritari în România, datorită configuraţiei administrative, 
educaţionale, economice şi politice din judeţele Harghita şi Covasna, românii au statut de facto de 
minoritate locală. Pe lângă discriminarea negativă la care sunt supuşi în plan local, populaţia 
românească din cele două judeţe este discriminată negativ în mass media şi politica naţională, în 
sensul că nu are acces la exprimarea intereselor şi problematicii sale”. Contexul istorico-politic, 
configurat în acest prim capitol, permite înţelegerea fluctuaţiilor demografice şi specificitatea 
cultural-zonală românească. 

Capitolul al II-lea, Realităţi multiculturale şi plurilingvistice în context cultural european. 
Identităţi muzicale în Regiunea Autonomă Trentino–Alto Adige, Italia, este rezultatul unui stagiu de 
cercetare şi documentare efectuat în regiunea amintită în cadrul unor instituţii de învăţământ, de 
cercetare şi de promovare a culturii tradiţionale din Provincia Autonomă Bolzano (Südtirol) şi din 
Provincia Autonomă Trento. Autorul prezintă datele esenţiale privind orientările pentru salvarea 
valorilor patrimoniului muzical tradiţional, la nivelul culegerii, arhivării, ca şi al politicilor culturale 
formale şi nonformale, într-un spaţiu multietnic şi multicultural european.  

De consemnat că demararea prospecţiunii şi descoperirea viitorilor parteneri italieni s-a făcut 
prin internet, pe site-urile Provinciei Bolzano Südtirol. Ca şi în capitolul anterior, autorul 
configurează contexul sociopolitic local, evoluţia demografică, distribuţia lingvistică din zonă, făcând 
câteva comparaţii cu situaţia din Transilvania. Coordonatele caracteristice pe care le enumeră şi le 
observă sunt omogenitatea confesională, prezenţa şi implicarea statului în această zonă şi existenţa 
şcolilor cu predare în cele trei limbi ale celor trei naţionalităţi recunoscute: germană, italiană şi ladină, 
remarcând ascendentul germanofonilor (majoritari), faţă de ceilalţi locuitori. Învăţământul superior 
este reprezentat în zonă de instituţii autorizate care nu aparţin statului, ci autorităților provinciale. 
Spre deosebire de Regiunea Autonomă Trentino–Alto Adige, în România, „din punct de vedere 
maghiar, „bilingvismul” se traduce prin monolingvism, iar „multiculturalitatea” prin „monoculturalitate” 
(p. 54). În continuare, cercetătorul se opreşte asupra a trei studii de caz, privind arhivarea, cercetarea 
şi valorificarea folclorului muzical în Provincia Bolzano, cu accentuarea rolului determinant al 
educaţiei muzicale în sădirea sentimentului de respect faţă de propria ţară.  

Confruntând realitatea observată direct cu perceperea politică oficială, la nivel european, 
autorul constată că modelul Tirolul de Sud, considerat pe plan european ca unul de succes pentru 
regionalizarea pe criterii etnice, în realitate are propriile fisuri. Cercetătorul avansează o viziune 
critică, prin care propune demontarea utopiilor autonomiste, atât din perspectiva studiilor 
(etno)muzicologice pe care le-a întreprins în regiunea menţionată, cât şi printr-o analiză a 
discordanţelor de facto, motiv pentru care acest model multicultural şi plurilingvistic nu este 
recomandabil în secuime. 

Capitolele-cheie ale lucrării, capitolul al III-lea Cultura tradiţională românească din zona 
Arcului Intracarpatic. Perspective şi valorizări etnologice, şi capitolul al IV-lea, Muzica jocurilor 
populare. Constante perene şi mutaţii contemporane, includ culegeri din zonă şi observaţii asupra lor, 
cu o paralelă între trecut şi prezent, la nivelul repertoriilor muzicale. Bogata cercetare bibliografică a 
pornit de la lucrări de referinţă (spaţiul nu ne permite să redăm întreaga listă), urmată de cercetarea cu 
precădere a arhivelor din Bucureşti şi Cluj, unde Constantin Secară a descoperit inclusiv culegeri 
inedite, nevalorificate până în prezent. Pe baza documentelor din arhivă, autorul a refăcut traseele 
culegerilor muzicologului clujean Ioan R. Nicola (1933), ale lui Tiberiu Brediceanu (1930; 1938), ale 
etnomuzicologului Speranţa Rădulescu (în anii 1980) ş.a.; pentru muzica de joc, cercetătorul repune 
în discuţie culegerile compozitorului Nicolae Coman (1963) şi ale etnomuzicologului Iosif Herțea, în 
colaborare cu etnocoreologiei Andrei Bucşan şi Emanuela Balaci (1967; 1968), aflate în Arhiva 
Institutului de Etnografie şi Folclor.  

Selecţia localităţilor cercetate pe teren s-a focalizat, în prima etapă (iunie–decembrie 2011), pe 
 

3 Radu Baltasiu, Gabriel Săpunaru, Ovidiana Bulumac, Slăbirea comunităţii româneşti din 
Harghita – Covasna. Raport de cercetare, Bucureşti, Editura Etnologică, Colecţia de Studii Sociologice, 
2013, p. 48, cf. Constantin Secară, op. cit., p. 44. 
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studierea zonelor emblematice pentru etnicitatea românească, localităţi compact româneşti (zona 
Întorsurii Buzăului) sau cu sate locuite exclusiv de români (în cadrul localităţilor etnic mixte Breţcu, 
Zăbala, Zagon şi Voineşti-Covasna) şi în două enclave româneşti din zona montană a Ciucului şi a 
Giurgeului, satul Livezi şi comuna Voşlobeni din Harghita. Sub forma unui studiu de caz, 
etnomuzicologul a făcut o culegere a dansurilor tradiţionale în satul Livezi, folosind metoda revenirii 
la teren (după ce ultimele cercetări în acest sat fuseseră întreprinse în anii 1967–1968). Un an mai 
târziu, între 7 şi 9 septembrie 2012, etnomuzicologul a înregistrat repertoriul performat în cadrul 
sărbătorii satului, la aceeaşi dată cu hramul Bisericii Ortodoxe din Livezi, Naşterea Maicii Domnului 
(8 septembrie); au urmat culegeri şi observaţii directe, la două nedei ale oierilor români, precum şi la 
Festivalul de colinde „Crăciunul la români” (Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Breţcu, 19–20 
decembrie 2011); această ultimă etapă a fost extinsă ulterior cu o culegere de colinde la Araci, 
jud. Covasna. Activităţile de cercetare primară s-au axat atât pe realizarea înregistrărilor audio şi 
video, cât şi pe discuţii şi interviuri luate unor persoane vârstnice, păstrătoare ale unor elemente de 
cultură tradiţională. Unii interpreţi înregistraţi participaseră odinioară la Cântarea României, aveau 
experienţa scenei şi un repertoriu exersat.  

Etnomuzicologul şi-a atins scopul final, de realizare a unui corpus reprezentativ de documente 
sonore şi fotografice, ca şi date de ordin etnografic, precum observaţii despre case, unelte, 
instrumente muzicale, costume şi ţesături tradiţionale, fotografii de epocă etc. Concluzia legată de 
repertoriul muzical zonal este nuanţată, de la o localitate la alta: „Realitatea de pe teren a dovedit 
volatilitatea celor mai mulţi parametri ai dinamicii repertoriului care fusese consemnat în culegerile 
anterioare, reprezentând fie o stare de conservare relativ stabilă dar cu slabe perspective de perpetuare 
în viitor (Gălăuţaş, HR), fie o conservare parţială, situaţie în care piesele se găsesc în portofoliul 
aceluiaşi informator, anterior chestionat, aflat acum la o vârstă înaintată (Zăbala, CV), fie o 
conservare parţială şi alterată, degradată, din punct de vedere muzical (Livezi, HR), fie, aşa cum am 
mai menţionat, dispariţia totală a genurilor, speciilor şi/sau categoriilor folclorice din memoria 
colectivă a comunităţilor româneşti rurale din judeţele CV şi HR” (p. 250).   

Lucrarea probează un context actual, care absoarbe noua generaţie în alte tipuri de receptare şi 
de transmitere a tradiţiilor locale; aşa se explică menţionarea unui transfer categoric de la tradiţie spre 
modernitate, precum Balul Crăciunului – Vâlcele (p. 138), a instituţiei festivalurilor, reconfigurarea 
repertorială, alunecarea folclorului în derizoriu, prin hibridarea volitivă când pe o melodie cunoscută 
apar texte schimbate, ceea ce aminteşte de „formulele oficiale” utilizate înainte de 1989, cale de 
„comunistificare” prin contrafacerea grosolană a versurilor populare ş.a. 

Cercetarea etnomuzicologului Constantin Secară este o propunere de „operă deschisă”, autorul 
dorind să continue observaţia pentru a surprinde noutăţile de ultimă oră, cartea încheindu-se cu 
concluzii despre impactul cercetării şi deschideri pentru studii viitoare. Deşi din cuprinsul cărţii se 
desprinde existenţa relaţiilor interculturale, autorul în acest prim volum nu îşi propune aprofundarea 
fenomenului. După opinia noastră, în următoarele anchete de teren chestionarele trebuie adresate 
tuturor categoriilor de vârstă şi, pe cât posibil, şi eventualilor etnici maghiari prezenţi la manifestările 
observate. Considerăm interesantă surprinderea pe viitor a unor aspecte ale fenomenelor sinergetice la 
nivel cultural-muzical şi coregrafic. Ce la place  să asculte din ceea ce se transmite prin mass media, 
ce fredonează ei înşişi şi cu ce ocazie. Unde îşi petrec timpul liber şi ce muzică ascultă, pentru că 
efectele de uniformizare, de internaţionalizare culturală pot fi descoperite inclusiv în mediul rural, 
mai ales la generaţiile tinere. Ce anume acceptă, ce resping şi de ce, din repertoriile tradiţionale, sunt 
întrebări la care răspunsurile vor defini identităţi culturale actuale, în zonele studiate. Îi sugerăm în 
acest sens să analizeze nuanţări socioculturale, ca, de pildă, schimbările repertoriale locale survenite 
ca urmare a circulaţiei localnicilor, a plecărilor la muncă în străinătate, pentru că primul volum s-a 
concentrat cu precădere, în regim de urgenţă, relevării „tezaurelor vii”, bătrânilor deţinători ai 
folclorului de odinioară. Obiectivul autorului de a continua să umărească, printr-o analiză minuţioasă, 
manifestări actuale, cum este instituţia festivalurilor locale, va permite situarea lucrării într-o evoluţie 
dinamică între modernism şi postmodernism.  
 În acest prim volum, înscris în sfera lucrărilor complementare restituire-salvare patrimonială şi 
arhivistică, etnomuzicologul Constantin Secară aduce date multiple pentru configurarea contextului  
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zonal, însoţite de hărţi, fotografii, transcrieri muzicale, tabele-diagrame, bibliografie şi un consistent 
rezumat în limba engleză. Bogatul aparat critic completează şi rotunjeşte fericit rezultatul unei munci 
susţinute, împlinind ţinuta academică a lucrării. Repertoriul muzical tradiţional, propus spre analiză, 
motivează conturarea unor propuneri de strategie culturală pentru salvarea valorilor de patrimoniu 
imaterial. Prin bogăţia informaţiilor, cartea poate intra în sfera de interes a tuturor etnologilor, ca şi a 
forurilor de decizie în strategii culturale, în colaborare cu specialiştii avizaţi. 

RODICA  RALIADE   

Dorel Marc, Protejarea identităţilor culturale în procesele globale prin cercetarea, conservarea şi 
valorificarea patrimoniului cultural etnologic din mediul interetnic. Studiu de caz: Valori identitare 
culturale în judeţele Mureş, Harghita şi Covasna. Interculturalitate, multiculturalitate, Bucureşti, 
Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, Colecţia AULA MAGNA, 2013, 303 p., ISBN 978-
973-167-183-3. 

Studiile etnologice actuale, atât cele teoretice cât şi cele aplicate, trebuie să răspundă 
provocării legate de schimbările (rapide, categorice şi, în cele mai multe cazuri, ireversibile) survenite 
în arealul civilizaţiei de tip tradiţional. Este vorba, în primul rând, despre o severă şi radicală 
schimbare de paradigmă culturală căreia îi suntem contemporani, de unde survine şi dificultatea 
identificării şi teoretizării în „timp real” a fenomenelor din această zonă culturală. Lucrurile se 
complică şi mai mult atunci când în joc intervin probleme legate de multiculturalitate, 
interculturalitate şi multilingvism, aşa cum este situaţia din Transilvania, în general, şi din judeţele 
Covasna, Harghita şi Mureş, în special. 

Beneficiind de oportunitatea derulării unui proiect de anvergură privind valorile identitare 
culturale în judeţele enunţate1, autorul şi-a îndeplinit un deziderat mai vechi, acela de recuperare, cu 
prioritate şi sub imperativul etnologiei de urgenţă, a discursului identitar românesc, considerat 
prioritar în contextul procesului „de disoluţie a fenomenelor identitare la românii aflaţi în minoritate 
demografică, mai ales în spaţiul judeţelor Harghita şi Covasna, dar manifestat parţial şi în judeţul 
Mureş” (p. 9). În cuprinsul celor patru capitole ale lucrării, Dorel Marc a realizat o sinteză a 
cercetărilor derulate în cadrul proiectului tematic enunţat, insistând atât asupra conceptelor şi 
dezbaterilor teoretice, cât şi asupra metodologiilor (mai vechi sau mai noi) care instituţionalizează 
discursul identitar în contextul contemporan al globalizării. 

Într-o primă etapă, autorul se concentrează asupra cadrului teoretic şi metodologic al cercetării 
(Capitolul I), expunând contextul temporal, spaţial şi social, premisele şi ipotezele de lucru, 
metodologia utilizată şi etapizarea principalelor momente de lucru, rezultatele şi concluziile parţiale 
preconizate. Prin expunerea principalelor direcţii privind conceptualizarea identitară în condiţiile 
globalizării, autorul a dorit să ofere sinteza cadrului teoretic principal al acestei arii tematice, cu un 
comentariu asupra bibliografiei internaţionale reprezentative. Începând de la conturările empirice de 
la jumătatea sec. al XIX-lea, continuând cu ideile pozitiviste (esenţialismul şi constructivismul) ale 
sociologilor şi antropologilor din sec. al XX-lea (în special E. Durkheim, M. Weber, C.H. Cooley, 
Claude Levi Strauss etc.) şi încheind cu cele mai recente idei, privind nivelurile de analiză asupra 
chestiunii identităţii, teoretizate în spaţiul cultural românesc (D. Dungaciu), Dorel Marc avansează şi 
dezvoltă o serie de analize echilibrate privind identităţile politice şi culturale, viabile, în opinia sa, 
doar prin depăşirea retoricii unui naţionalism exagerat (p. 29–30). 

 
1 Proiectul „Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale”, derulat de Academia 

Română, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti şi Universitatea din Craiova, contract POSDRU/ 
89/1.5/S/59758, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 
2013, axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării 
societăţii bazate pe cunoaştere”, domeniul major de intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi 
postdoctorale în sprijinul cercetării”. 
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Expunând problemele axate pe Cercetarea patrimoniului cultural etnologic în judeţele Mureş, 
Harghita şi Covasna (Capitolul al II-lea), autorul prezintă mai întâi un „scurt istoric al cercetărilor 
etnografice/etnologice în arealul supus cercetării” (p. 31–35) şi ulterior o expunere privind „cadrele 
evolutive ale identităţilor culturale în mediul interetnic”, concentrându-se mai ales asupra situaţiei 
concrete din judeţele supuse atenţiei (p. 36–55). Trebuie să subliniem, în acest context, opera de 
participare activă a cercetătorului Dorel Marc în munca directă de concepere, fondare, organizare şi 
coordonare a unor colecţii muzeale etnografice reprezentative pentru cultura tradiţională românească 
din estul şi sud-estul Transilvaniei (Muzeul Etnografic din Topliţa şi Muzeul Oltului şi Mureşului 
Superior din Miercurea Ciuc, ambele constituite iniţial ca instituţii muzeale autonome, dar trecute 
ulterior în subordinea altor entităţi culturale), care pot fi considerate drept adevărate ctitorii şi 
exemple de pasiune şi dăruire în opera de cercetare şi valorificare activă a patrimoniului.   

Capitolul al III-lea, cel mai consistent din economia întregii lucrări, este concentrat pe 
relevarea cercetărilor privind patrimoniul cultural etnologic în judeţele Mureş, Harghita şi Covasna, 
gravitând în jurul unor teme de forţă ale discursului identitar: „cadrul antropogeografic şi demografic 
de evoluţie etnoculturală în arealul intracarpatic” (p. 56–67), „toponimia şi antroponimia – argumente 
ale identităţii culturale în judeţele Mureş, Harghita şi Covasna” (p. 67–81), „mărci identitare ale 
patrimoniului material şi imaterial în spaţiul multietnic” (p. 81–169). Sunt deschise aici chestiuni 
etnografice importante, precum habitatul identitar tradiţional, portul popular, obiceiuri şi sărbători, cu 
studii de caz interesante asupra obiceiurilor din ciclul familial (căsătoria şi obiceiurile funerare), dar şi 
cu un studiu privind „sărbătoarea de Fasching la saşi şi Fărşang la maghiari” (p. 164–169), unde sunt 
prezentate aspectele istorice, documentare şi identitare ale celor două obiceiuri, cu date inedite şi 
actualizate prin cercetările de teren ale autorului. 

În cadrul capitolului final, de asemenea foarte dens, sunt urmărite probleme privind cercetarea 
muzeologică, concretizate prin protejarea şi valorificarea patrimoniului material în cadrul proiectelor 
muzeale. Dorel Marc a surprins relaţiile complexe dintre etnicitate şi etnocentrism, în contextul 
multietnic şi multicultural din estul Transilvaniei, subliniind că multe dintre „cadrele şi orientările 
teoretice asupra etnicităţii trebuie analizate sub raport etnografic, etnologic şi antropologic în zona 
intracarpatică” (p. 170), ţinându-se cont cu prioritate de realităţile istorico-sociale ale zonei. Se 
menţionează că, în acest context, „unele abordări, în special etnografice, etnologice şi antropologice, au 
avut ca obiective cu un grad mai mare de specificitate identificarea atitutdinilor şi comportamentelor 
care se circumscriu valorilor culturale tradiţionale, determinarea impactului pe care modernitatea socio-
culturală îl exercită asupra comunităţii săteşti, determinarea modului în care diferenţele de construcţie 
identitară influenţează percepţia integrării europene şi proceselor de globalizare” (p. 173). Ni se pare 
important să subliniem aici o idee cu potenţial axiomatic, desprinsă din prezentarea şi comentarea 
factorilor importanţi în determinarea complexului de inter- şi multiculturalitate, prin care acest ultim 
concept „constituie în spaţiul transilvănean un fapt istoric, nu unul ce se cere abia fundamentat; el trebuie 
însă să fie recunoscut şi confirmat prin măsuri instituţionale şi politici culturale adecvate” (p. 179). 
Discursul muzeal în valorificarea patrimoniului cultural identitar din spaţiul multietnic (p. 182–194), 
relevând atât  relaţii interculturale şi identitare, cât şi politici şi strategii culturale precum şi, nu în ultimă 
instanţă, câteva consideraţii privind „egalitatea de şanse în promovarea identităţilor culturale din mediul 
interetnic”, cu relevarea dificultăţilor consensuale actuale (p. 220), reprezintă tot atâtea centre de interes 
major ale acestei secţiuni finale. 

Prin această lucrare, Dorel Marc a dorit să realizeze nu doar atât de necesara sinteză a temelor 
de stringentă actualitate privind realităţile multietnice şi multiculturale din sud-estul Transilvaniei 
(văzute şi interpretate în cheia ştiinţelor etnologice), ci a ţintit către o sensibilizare a factorilor de 
decizie instituţională privind politicile de prezervare a elementelor de cultură tradiţională, în contextul 
globalizării. Studiile etnodemografice, etnosociologice, etnolingvistice şi, nu în ultimă instanţă, cele 
etnografice, propuse de autor în acest volum, sunt menite să îndrepte cu precădere percepţia cititorilor 
asupra unui patrimoniu de excepţie, supus unor mize importante concentrate pe dispute şi contradicţii,  
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pe primordialităţi şi asimilări şi, nu în ultimul rând, pe revendicări şi (false) legitimităţi, multe dintre 
ele fanteziste, iluzorii, agresive şi abuzive. 

 
CONSTANTIN SECARĂ 

Marian Lupaşcu, Categorii şi instrumente muzicale pastorale în cultura carpatică, Bucureşti, Editura 
Muzeului Naţional al Literaturii Române, Colecţia Aula Magna, 2013, 131 p., ISBN 978-973-167-204-5 

Impunerea conceptului de cultură carpatică în spaţiul geografic, istoric, social şi (nu în ultimă 
instanţă!) al celui cultural românesc contemporan este cu atât mai actuală şi necesară, astăzi, cu cât 
Munţii Carpaţi au reprezentat dintotdeauna un important culoar de cultură şi civilizaţie, un creuzet al 
formării personalităţii sociale a poporului român, un element de cristalizare şi un factor de coeziune al 
tuturor românilor. În acest context, orice contribuţie autohtonă privind cultura carpatică este nu doar 
binevenită, ci şi imperios necesară, mai ales în domeniul ştiinţelor etnologice. Trebuie menţionat că, 
în acelaşi context al studiilor asupra culturii carpatice, în anul 2013, în afara cărţii pe care o recenzăm, 
au mai fost realizate încă patru lucrări ştiinţifice (apărute, toate, sub egida aceluiaşi proiect prioritar al 
cercetării academice româneşti, derulat de Academia Română sub titlul generic „Valorificarea 
identităţilor culturale în procesele globale”) care au abordat, din perspective ştiinţifice şi metodologice 
diferite, mai multe aspecte referenţiale privind valorile identitare, culturale şi simbolice reprezentate 
de această axă esenţială a poporului român: Carpaţii1. 

Lucrarea lui Marian Lupaşcu vine să completeze o direcţie iniţiată cu multe decenii în urmă prin 
contribuţiile deschizătoare de drumuri în organologia populară românească pe care le datorăm lui 
Tiberiu Alexandru, lui Gottfried Habenicht şi lui Iosif Herţea, orientare care a fost cristalizată, în ultimii 
ani, prin viziunea cu totul meritorie şi inovativă a etnomuzicologului prof. univ. dr. Ovidiu Papană. În 
acest context, cele cinci capitole ale volumului de faţă au fost gândite într-o manieră caleidoscopică, 
încercându-se o sinteză a principalelor caracteristici, roluri şi funcţionalităţi ale instrumentelor 
tradiţionale româneşti. Din această perspectivă autorul prezintă mai multe consideraţii privind „buciumul 
în cultura pastorală carpatică”, prezintă „doina” ca pe o specie generatoare de structuri muzicale, 
comentează unele „iradieri” culturale transfrontaliere ale culturii tradiţionale de tip carpatic (relevând 
unele aspecte mai puţin cunoscute ale folclorului muzical al vlahilor din zonele Beskid şi Podhale – 
Polonia, care au fost interpretate ca un studiu comparativ cu folclorul românesc) şi expune mai multe 
documente inedite legate de unele dintre culegerile folclorului românesc realizate de Béla Bartók. 

Plecând de la premisa demonstrării „unităţii culturii pastorale carpatice la nivel muzicologic, 
structural, şi a importanţei ei pentru patrimoniul cultural imaterial al umanităţii” (p. 7), Marian 
Lupaşcu insistă asupra caracterului de „cultură vie” a folclorului, asupra unităţii elementelor lui 
fundamentale, a formelor de manifestare, a repertoriilor şi a semnificaţiilor originare sau supuse unor 
procese succesive şi permanente de transformare, văzute în totalitatea lor ca „gesturi culturale cu 
caracter identitar, în cadrul unor tipare tradiţionale elastice” (p. 14). În cadrul capitolului intitulat 
Buciumul în cultura pastorală carpatică (p. 15–34), autorul prezintă mai multe puncte de vedere 
(terminologic, istoric, organologic şi repertorial-funcţional) privind situarea acestui instrument 
muzical „fundamental pentru cultura pastorală” (p. 15) în arealul culturii tradiţionale de tip carpatic, 

 
1 Camelia Burghele, Asumarea identităţii culturale în comunităţile româneşti din Maramureşul 

ucrainean (Transcarpatia – Ucraina) – conservare şi/sau dinamică socio-culturală în context 
multietnic; Laura Jiga Iliescu, Structuri mentalitare carpatice – naraţiuni, ritualuri, ceremonialuri, 
habitat la comunităţile locale; Dorel Marc, Protejarea identităţilor culturale în procesele globale 
prin cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural etnologic din mediul multietnic. 
Studiu de caz: valori identitare culturale în judeţele Mureş, Covasna şi Harghita. Interculturalitate, 
multiculturalitate; Constantin Secară, Situaţia actuală a folclorului muzical în comunităţile româneşti 
din zona arcului intracarparic – valoare identitară a spiritualităţii româneşti, în context multietnic şi 
multicultural european contemporan.  
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dezvoltată atât în spaţiul geografic şi cultural românesc, cât şi în cel situat în Carpaţii de Nord 
(la graniţa a trei state europene contemporane: Cehia, Slovacia şi Polonia), instrument întâlnit şi la 
„górale ślascy”, muntenii silezieni sau goralii, urmaşi ai păstorilor valahi veniţi din Transilvania, 
Bucovina şi din Balcani (actualii aromâni) şi stabiliţi în aceste ţinuturi între secolele al XIV-lea şi 
al XVII-lea (p. 28–34). Cercetarea şi culegerile de teren efectuate de Marian Lupaşcu în anul 2012, în 
această regiune, i-au permis să adune un bogat fond documentar, audio, video şi fotografic, prin care 
să ilustreze parţial acest interesant şi inedit areal cultural. De altfel, folclorul muzical al vlahilor din 
zonele Beskid şi Podhale – Polonia este prezentat prin raportare la folclorul românesc, cu relevarea 
aspectelor privind sistemele sonore, construcţia, circulaţia şi funcţionalitatea unor instrumente 
muzicale tradiţionale, genuri, specii şi repertoriu specifice (p. 76–80). 

Marian Lupaşcu a dedicat un capitol doinei, ca specie generatoare de structuri muzicale în 
cultura carpatică românească (p. 35–60). Dincolo de considerentele generale, unanim recunoscute, 
privind definirea doinei ca melopee a genului liric, având formă liberă şi dezvoltare melodică 
„infinită”, în cartea de faţă sunt evidenţiate variante şi versiuni vocale sau instrumentale diverse, atât 
zonal cât şi stilistic. Autorul descrie succint, cu acest prilej, unele elemente de tehnică vocală sau 
instrumentală specifice diferitelor zone, piese sau informatori (din Gorj, Olt, Maramureş, Oaş, 
Bucovina etc.) care au stat la baza documentării şi exemplificărilor sale. Sunt trecute în revistă, de 
asemenea, şi contribuţiile anterioare la culegerea, cercetarea şi sistematizarea doinei, începând cu 
Béla Bartók (care a descoperit „horea lungă” între anii 1912–1913 în Maramureş şi Oaş) şi Constantin 
Brăiloiu (care a extins cercetările asupra genului între anii 1935–1937 în Năsăud şi Gorj), continuând 
cu studiile Marianei Kahane (sintetizate în monumentala tipologie Doina vocală din Oltenia, 
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007) şi ale Eugeniei Cernea (pe care semnatarul acestei 
recenzii le-a sistematizat în ediţia critică intitulată Doina din Maramureş, Oaş şi Bucovina, Bucureşti, 
Editura Global, 2011) şi terminând prin expunerea iniţiativelor, pregătirilor, cercetărilor şi finalizarea 
dosarului ştiinţific de candidatură, întreprinse de specialiştii români (folclorişti şi etnomuzicologi), 
acţiuni finalizate prin includerea doinei, în anul 2009, pe Lista Reprezentativă a Patrimoniului 
Intangibil al Umanităţii, UNESCO. 

Un alt capitol a fost rezervat unei sinteze a genurilor pastorale (p. 61–75), începând cu poemul 
muzical păstoresc Când ciobanul şi-a pierdut oile, unicat în folclorul românesc prin situarea lui între 
categoriile pastorale rituale, colindă, doină şi baladă. Punctând asupra înrudirilor şi particularităţilor 
acestui gen, Marian Lupaşcu prezintă principalele tipuri de performare instrumental-vocală (care 
includ unul dintre tandemurile: fluier-voce, caval-voce, cimpoi-voce) şi câteva dintre trăsăturile 
predominante ale sistemelor sonore, ritmice, de formă, dar şi unele specificităţi privind ornamentica 
sau stilul de interpretare ale poemului. Trecerea spre cântecul propriu-zis, ca „specie lirică ce-şi are 
rădăcinile în doină” este făcută de autor în intenţia de a demonstra filiaţia cu stilul arhaic şi cu 
elementele sale specifice (pregnanţa şi abundenţa recitativului, ritmul parlando rubato, melodicitatea 
melismatică etc.), caracteristice şi pentru poemul pastoral menţionat anterior (p. 65). Finalul 
capitolului este dedicat principalelor tipuri ale melodiilor de joc, insistându-se asupra celui tradiţional, 
arhaic, cu performare la instrumentele aerofone pastorale (fluier, caval şi cimpoi). 

Lucrarea se încheie printr-o prezentare ce vizează relevarea unor „documente inedite ale 
patrimoniului cultural imaterial” în „culegerile de folclor românesc realizate de Béla Bartók”  
(p. 81–100). Cercetările pe care Marian Lupaşcu le-a întreprins, în perioada 22 mai – 19 august 2012, 
la Muzeul Etnografic şi la Arhivele Bartók din Budapesta i-au permis identificarea unor materiale 
inedite (fişe şi transcrieri olografe ale lui Bartók, în trei versiuni distincte), nesistematizate, care atestă 
intervenţiile, completările şi corecturile ulterioare pe care folcloristul şi compozitorul maghiar le-a 
făcut asupra lor în vederea publicării. Cercetările întreprinse i-au permis lui Marian Lupaşcu  
să schiţeze un studiu comparativ între ediţiile tipărite (Melodien der Rumänischen Colinde 
(Weihnachtslieder), Universal-Edition A.G., 1935, Wien şi Rumanian Folk Music, vol. I–V, ed. 
Benjamin Suchoff, Martinus Nijhoff, The Hague, 1967–1975) şi cele autografe ale culegerilor lui 
Bartók, constatând o serie de neconcordanţe ale versiunilor, care necesită unele corecţii, corelaţii, 
comentarii adiacente şi trimiteri încrucişate ce ar trebui să se regăsească în paginile unei noi ediţii 
critice a operei lui Bartók. 
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Lucrarea lui Marian Lupaşcu (care nu depăşeşte, desigur, dimensiunile şi anvergura unui 
raport de cercetare) deschide noi perspective asupra abordării multi- şi interdisciplinare a 
etnomuzicologiei contemporane, relevând în acelaşi timp importanţa vitală, în zilele noastre, a 
reconsiderării şi revalorificării superioare a fondurilor documentare inestimabile, aflate în arhivele 
româneşti şi străine, privind folclorul muzical românesc. 

CONSTANTIN SECARĂ 

Ionela Carmen Banţa, Ovidiu Bîrlea. Ediţie critică din fondurile documentare inedite, Bucureşti, 
Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, Colecţia AULA MAGNA, 207 p., ISBN 978-
973-167-120-8. 

Pornesc de la ideea că statornicia unei discipline este atinsă atunci când aceasta este capabilă 
să îşi rediscute pricipiile metodologice în perspectivă diacronică, de pe poziţii critice, fără teama de a 
pierde ceva din credibilitatea şi profesionalismul pe care le-a dobândit şi să îşi prezinte valorile, 
personalităţile statutare şi direcţiile de studiu acoperite şi cele rămase de acoperit onest, critic şi 
imparţial. Pe scurt, şi să cultive o istoriografie deschisă. În ultimii ani a crescut îmbucurător numărul 
de lucrări de metodologie critică, descriere a scrierii etnologice şi de ediţii critice, cartea Ovidiu 
Bîrlea. Ediţie critică din fondurile documentare inedite fiind una dintre acestea. Caracteristic noului 
discurs etnologic despre scrierea etnologică este, în opinia mea, componenta memorialistică, de 
confesiune, care se împleteşte cu exprimarea părerilor ştiinţifice, ca o nouă formă de legitimitate a 
scriiturii însăşi.  

Astfel, opera ştiinţifică a lui Ovidiu Bîrlea, cea literară, mai puţin studiată, este rediscutată pe 
baza mărturiilor contemporanilor şi a corespondenţei autorului. Ineditul lucrării vine din încercarea de 
a reincorpora opera în viaţa autorului, lucru care, în unele cazuri, duce la o completare a acesteia, 
întocmai cum un jurnal de teren întregeşte studiile autorului1.  

Pentru a contextualiza cum se cuvine lucrarea recenzată trebuie amintite contribuţiile 
semificative la subiect aduse, în prealabil, de monografia întocmită de Iordan Datcu, corespondenţa 
publicată de George Meniuc şi numărul din 2008 al revistei Discobolul a Uniunii Scriitorilor, volume 
care alcătuiesc, împreună cu corpusul inedit de scrisori aflat în biblioteca Facutăţii de Teologie 
Greco-Catolică din Blaj, fondul documentar al cărţii dr. Carmen Banţa. 

Structura 

În interiorul lucrării, alcătuită din două părţi, regăsim, în prima secţiune, care însumează patru 
capitole, fragmente din scrisori, ordonate şi comentate, din relatări memorialistice publicate şi din 
interviuri, realizate de către autoare, şi documnente, pentru a ilustra: personalitatea lui Ovidiu Bîrlea 
(capitolul I), opera (capitolul II), profilul biobibliografic al Monseniorului Octavian Bîrlea, fratele 
folcloristului (Capitolul III) şi descrierea sumară a relaţiilor de familie (capitolul IV). Partea a doua 
este un corpus de texte care redă in extenso scrisorile primite de Ovidiu Bîrlea de la fratele Octavian. 

 
1 Mă gândesc la jurnalele lui Malinowski, în primul rând, dar și la notele de teren ale lui Franz 

Boas. Acesta din urmă, asemenea lui Bîrlea este preocupat de relația dintre expresie și mentalitate. 
Boas se întreba în notele sale de teren cum poate reda particularităţile de expresie ale populaţiilor 
studiate, recunoscându-le acestora aportul la înţelegerea culturii în genere; Bîrlea, descriind într-o 
scrisoare modul în care se exprima unul dintre subiecții de excepție de la care a cules numeroase 
basme, spunea „ce păcat că nu există un aparat pentru a capta imaginile respective ce se formează pe 
creierul omului în atare momente”. Fragmentul este astăzi mult mai valoros pentru că, pe de o parte, 
descrieri subiective ale informatorilor nu își prea găseau locul în studiile științifice, iar pe de alta, 
pentru că oferă o justificare personală a preocupărilor lui Bîrlea pentru metodologia culegerii și petru 
tehnica de transcriere. 
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Autoarea precizează că nu a excerptat din fondul bibliotecii Facutăţii de Teologie Greco-
Catolică din Blaj scrisorile pe care acesta le-a primit de la mama sa, fiind prea personale, „casnice”, 
putând servi doar la ilustrarea sensibilităţii profunde a lui Ovidiu Bîrlea. 

Totuşi, autoarea face un inventar ordonat cronologic al tuturor scrisorilor aflate în fondul 
amintit. „Am ales această modalitate de clasificare pentru a se putea observa că a primit scrisori de la 
o mare parte din membrii familiei: mama Maria, fraţii (Octavian, Doina, Vasile, Sever, Horea), 
nepoţii Livia, Violeta, Octavian sau rude de gradul II (Doina, Nicu), şi, din lecturarea acestora, 
observăm că era iubit şi respectat de toţi” (p. 85). 

Intuim că nu numai numărul mare de scrisori primite de la monseniorul Octavian Bîrlea a fost 
cel care a determinat-o pe Carmen Banţa să acorde un spaţiu atât de larg discutării lor, ci şi 
complexitatea informaţiilor pe care acestea le conţin. Din corespondenţa purtată de cei doi fraţi se 
extrag câteva direcţii de analiză distincte şi totodată complementare, imposibil de separat efectiv: 
relaţiile de familie, cu regimul, modul în care cei doi fraţi şi-au scris operele, schimbul de idei dintre 
cei doi, pe scurt destinul familial şi profesional al celor doi fraţi în condiţiile socio-politice ale ultimei 
jumătăţi a veacului trecut. „Am comentat, spune autoarea, aceste scrisori pentru a înţelege mai bine 
nivelul de comunicare între doi fii de moţ, plecaţi din adolescenţă în lume, dar legaţi pe viaţă prin 
sentimente puternice ” (p. 102). 

Din corespondenţa celor doi fraţi, singurii copii ai familiei care au urmat studii universitare, se 
vede amestecul de fraternitate şi respect reciproc care supravieţuieşte nealterat în pofida 
vicisitudinilor cu care cei doi se confruntă, a distanţei care i-a separat aproape toată viaţa lor adultă. 
Se remarcă faptul că, în opoziţie cu relaţiile complicate cu sistemul politic, cu autorităţile statului, pe 
care cei doi le-au avut, cu tumultoasele experienţe de viaţă pe care le-au întâmpinat, relaţiile de 
familie rămân fireşti, statornice şi tradiţionale.  

Unul dintre cele mai importante fapte pe care lucrarea le pune în lumină este acela că relaţia 
fraternă acoperă şi opera ştiinţifică a celor doi, aşa cum se vede din capitolele II şi IV ale lucrării. 
Vom dezbate mai pe larg acest subiect în comentariul nostru asupra conţinutului. 

În Argument, autoarea spune că „ideea principală a lucrării a fost aceea de a scrie o monografie 
Ovidiu Bîrlea”. Meritul lucrării este de a face o monografie sentimentală Ovidiu Bîrlea, de a rescrie 
fragmente de istorie a familiei Bîrlea şi de a întregii suma receptăriilor critice ale operei ştiinţifice şi 
literare a folcloristului şi ale activităţilor de istoric şi teolog ale monseniorului Octavian Bîrlea, prin 
prisma corespondenţei dintre cei doi. Lucrarea descrie dramele personale, eşecurile şi reuşitele 
profesionale, supravieţuirea spiritului de ţăran ardelean şi evoluţia strălucită a eruditului, folosind 
mijloacele cele mai sincere şi personale pe care cercetătorul contemporan le poate accesa, scrisorile, 
memoriile şi opera însăşi. 

Conţinutul. Metodologia 

În mod inspirat, autoarea nu se dezice de uneltele metodologice pe care le-a ales şi îşi începe 
demersul prin prezentarea formării profesionale a lui Ovidiu Bîrlea, aşa cum apar descrise în volumul 
său Efigii apărut în 1987 la editura Cartea Românească. Impresia profundă pe care Nicolae Iorga a 
lăsat-o lui Bîrlea şi descrierea didacticii atipice a „părintelui său spiritual” (p. 14), Dumitru Caracostea, 
rezultă din faptul că atitudinea pedagogică a primului şi-a asumat-o şi a aplicat-o la rându-i în scurta 
carieră didactică, în timp ce fotografia profesorului Caracostea, alături de cea a mamei, a păstrat-o pe 
peretele cămăruţei în care a locuit şi a creat cea mai importantă parte a operei sale. Acestea, alături de 
amintirile despre colegii de facultate, păstrate în corespondenţa cu George Meniuc, surprind lumea 
universitară bucureşteană a anilor ’40 în ipostaze antagonice şi oniprezente în istoria ei, nefericita 
mediocritate şi „supape[le] de erudiţie colcăitoare” (p. 13). 

Anii tulburi de după terminarea facultăţii, anii de prizonierat în Rusia, 1944-1948, marchează 
profund şi definitiv personalitatea lui Ovidiu Bîrlea. Din păcate, autobiografia pe care autorul o avea 
în plan în anul 1999 nu a mai apucat să fie scrisă, despre această perioadă autoarea adunând informaţii 
din corespondenţa cu George Meniuc şi din amintirile unor rude şi ale unor consăteni. Este de remarcat 
faptul că atât în mărturia făcută de Bîrlea acesta spune „Nici mie nu mi-a fost prea neted drumul: aşa 
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pe scurt, 1 an armată + 2 ani jumătate mobilizat + 4 ani (fără două luni) prizonier de război. Au fost 
ani de zile când n-am putut pune mâna pe o carte [s.n. A.D.].”(p. 15), cât şi în relatarea profesorului 
Voicu Ioan Macavei, deci tot un intelectual, domină aceeaşi idee „I-au confiscat atunci un volum din 
poeziile lui Coşbuc, pe care îl purtase în raniţă tot timpul războiului, lucru care îl mâhnise peste 
măsură [s.n. A.D.]” (p.16), în timp ce Aurel Ungureanu şi Doina Blaga accentuează în memoriile lor 
despre Bîrlea suferinţele fizice pe care acesta le-a îndurat în timpul prizonieratului. Identificabilă, în 
mare parte dintre povestirile de război (prizonierat sau concentraţionare), ale persoanelor cu educaţie 
aleasă, este diferenţa ca pondere a rememorării privaţiunilor sufleteşti suferite în pofida descrierii 
celor fizice. În cazul memoriilor lui Bîrlea, aşa cum arată autoarea „marcat de acea perioadă, 
mărturiseşte prietenilor despre «vicisitudinile pe care le îndurase în prizonieratul de la ruşi (până în 
1948) – pe care urma să le povestească într-un volum de memorii, din păcate nerealizat –, din care 
scăpase, foarte probabil, datorită robusteţii sale fizice, dobândite nativ, dar şi ca urmare a frecventării, 
în adolescenţă, a Liceului Militar din Târgu Mureş»”, probabil că forţa tradiţionalismul ţărănesc, nativ 
s-a îmbinat cu spiritul eruditului, aşa cum rezultă frecvent din abordarea critică a activităţii lui Bîrlea, 
înfăţişată în acest volum. 

 „Începând din anul 1949 se va angaja la Institutul de Folclor de unde se va retrage 20 de ani 
mai târziu [...] Activitatea din Institutul de Folclor al Academiei Române i-a oferit lui Ovidiu Bîrlea 
condiţii optime, în primul rând pentru formarea şi desăvârşirea sa ca folclorist în adevăratul sens al 
cuvântului. În cadrul Institutului îşi completează cunoştinţele, de teren mai ales, în domeniul 
folclorului literar, îşi însuşeşte tainele folclorului muzical şi coregrafic, îşi defineşte programul de 
lucru şi de studii, îşi cristalizează concepţia despre folclor, trecând la tratarea sistematică a tuturor 
aspectelor lui.” (p. 18–19). În decursul activităţii sale de cerectare în cadrul institutului „a înregistrat 
pe bandă magnetică peste 1000 de basme, legende, snoave, oraţii de nuntă etc. de pe întreg cuprinsul 
ţării, dar a selectat numai 154 de piese pe care le-a transcris fonetic, recurgând la un sistem diacritic 
simplu, şi le-a publicat în Antologia de proză populară epică (3 vol., Bucureşti, 1966) – Metoda de 
cercetare a folclorului (Bucureşti, 1969)” (p. 19). 

Fascinaţia pentru cultura ţărănească începuse să se contureze în sufletul lui Bîrlea încă din 
perioada studiilor la Liceul Militar din Târgu Mureş, când, întorcându-se în satul natal participa la 
petrecerile organizate mai ales în Bucium-Poieni. Cunoaşterea terenului, desăvârşită în anii 
colaborării sale cu institutul, a împlinit formarea profesională a lui Bîrlea. „A întreprins cercetări de 
teren în aproape întreaga ţară şi într-o epistolă adresată lui George Maniuc se confesează: «Am înţeles 
că mă invidiezi că am putut peregrina prin ţară. Da, pot zice că o cunosc destul de bine, mai cu seamă 
partea muntoasă. Acolo poţi să-ţi dai seama cât e de plină ziua de vară când stai cu obrazul cufundat 
în pajiştea plină de miresme [...]. Iar când te uiţi în limpezimea cerului, în lumina blândă a soarelui ce 
apune cu ceafa sprijinit în palme simţi cât e de familiar cerul ţării tale prin linia orizontului care se 
odihneşte organic pe o culme de munte. Se poate să fie ceva atavic, cum zici tu, doar nu degeaba regii 
daci şi-au avut capitalele în munţi sau în preajma lor, iar descălecatul Ţărilor s-a făcut tot în munţi, 
încât pentru neamul nostru e clar că muntele e matca, demographic, folcloric»” (p. 22). 

Relaţia cu sistemul politic va fi complexată de suferinţele îndurate în cei patru ani de 
prizonierat, cărora li se vor adăuga altele, autoarea considerând că retragerea din Institutul de Folclor, 
refuzul autorităţilor de a-l primi ca membru corespondent al Academiei Române, refuzul ulterior al 
lui de a încerca să devină membru al filialei din Cluj a Academiei, faptul că, asemenea lui Marino 
„trăia din scris” sunt fapte ce descriu raportul pe care Bîrlea, respecându-şi neclintit principiile, a 
căutat să îl aibă cu autoritatea. 

„Dincolo de simplitatea şi seninătatea firii sale de ţăran, Bîrlea păstra o fermitate şi intransigenţă 
de moţ demn urmaş a lui Horea, care nu i-a îngăduit niciun compromis cu regimul.” (p. 26). 

Însingurarea este însă doar aparentă, de altfel întreaga lucrare pune în lumină oscilaţia 
bulgakoviană, permanentă între lumină şi întuneric, între aparenţă şi profunzime. Contactele cu 
familia, ţinute secrete faţă de autorităţi, (dovadă fiind, printre altele, consemnările privitoare la Ovidiu 
Bîrlea din dosarul monseniorului Octavian, fratele său, dosar obţinut de autoare de la CNSAS) scot în 
evidenţă o latură nouă a personalităţii folcloristului. 

Bîrlea, pare, în lumina aceasta, mai degrabă elitist, decât solitar, chibzuit, deznădăjduit şi 
hotărât să se dedice scrisului, expresie a acestora fiind şi descrierea camerei în care locuieşte în anii 
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1970–1980, descriere pe care autoarea o completează cu câteva amintiri ale cunoscuţilor despre 
vizitele pe care i le făceau folcloristului.  

„Opera sa monumentală prinde contur într-un subsol, într-o cameră modestă de 10–11 m2, cu 
acces la baia comună, din strada Sfinţii Apostoli, nu departe de Parcul Izvor. Camera era mobilată 
simplu, cu un pat, în mijloc o masă masivă pe care erau aşezate două lămpi cu petrol, motivând, 
ironic, că «nu suportă lumina» (a încercat luni de-a rândul să repare problema curentului, a fost 
amânat de fiecare dată şi, într-un final, a renunţat) şi două scaune. În întregime pereţii camerei erau 
«tapetaţi» cu dulapuri pline cu cărţi. «Mereu mă întreabă unii sau alţii dacă nu mă dau cărţile afară 
din casă: adică aproape am ajuns la ... care pe care! »” (p. 28) [...] „într-o scrisoare, la începutul anilor 
1980 mărturiseşte, dezamăgit prietenului său George Meniuc: «Mi-ai cerut numărul de telefon, dar 
odaia în care stau nu e făcută pentru aşa ceva. Am tot avut promisiuni că voi fi mutat, dar nu s-a 
întâmplat nimic, cu vremea m-am resemnat şi acuma nu mai vreau nimic. O fi nebunie sau 
înţelepciune în asta, nu mă interesează, să le drămuiască cine va dori.»” (p. 31).  

Camera din strada Sfinţii Apostoli seamănă cu cea a lui Bulgakov, din anii înfrângerilor 
suferite în plan socio-profesional, dar dublate de crearea celor mai semnificative dintre capodopere.  

Şi tot ca şi Bulgakov, Bîrlea, devine obsedat de controlul exercitat de sistemul politic 
comunist, aşa cum reiese din memoriile lui Nicolae Danciu citate de autoare. „Eu nu am fost niciodată 
un răsfăţat al regimului, ci dimpotrivă. Deşi nu au avut nimic concret despre mine, m-au urmărit cu 
înverşunare” (p. 26). 

  Din corpusul inedit de scrisori publicate de autoare reiese în mod evident, sau se poate măcar 
intui, faptul că schimbul de idei cu fratele său Octavian este cel puţin inspirativ pentru folclorist „«Aş 
dori totodată să te rog să reflectezi dacă nu e cazul să întreprinzi o explicare totală a folclorului 
românesc. Îl cunoşti mai bine decât oricare, şi o lucrare de sinteză de mare anvergură ar fi vrednică să 
o accepţi.» Poate că stimulat de fratele său, Ovidiu Bârlea, mulţi ani mai târziu, publică volumul 
sinteză Folclorul românesc” (p. 90).  

Acelaşi lucru se poate crede şi despre studiile lui Ovidiu Bîrlea despre colinde. „Să faci o 
lucrare despre originea colindelor. S-ar putea arăta cu oarecare certitudine de unde s-a alimentat viaţa 
religioasă a antenaţilor noştri precreştini? S-ar putea face acelaşi lucru şi cu doina (care la origine 
trebuie să fi fost religioasă)? Dacă socoţi că această problemă merită cercetată, te-aş ruga să o faci 
personal, chiar dacă pentru unele sectoare ai cere ajutorul altora” (p. 88). 

De asemenea, autoarea remarcă în repetate rânduri faptul că monseniorul Octavian Bîrlea şi-a 
sprijinit fratele în carieră trimiţându-i publicaţii de specialitate din străinătate. „Cărţile spaniole ce mi 
le-ai înşirat, le voi căuta. Nu încape nici vorbă de negustorie. Dacă ai dori să ai câteva volume înainte 
de a mă reîntoarce eu acasă, te rog, anunţă-mă şi le voi trimite prin poştă” (p. 88). Schimbul era 
reciproc. „Volumul meu – în două limbi paralele (421 p.) – vrea să fie o sinteză, din multe puncte de 
vedere originală. E întâia lucrare de vulgarizare 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” (p. 71). Remarcile, criticile, observaţille, felicitările, încurajările 
nu contenesc în scrisorile expediate de monseniorul Octavian Bîrlea. Acestea însoţesc întreaga carieră 
a fratelui, iar autoarea ne convinge, pe tot parcursul lucrării, de importanţa lor covârşitoare. 

„Pe parcursul lecturării scrisorilor observăm că, între cei doi fraţi, relaţiile erau la nivel 
familial, social, dar şi ideatic. Octavian primea materialele ştiinţifice trimise de Ovidiu. Un 
comentariu pertinent îl are asupra apariţiei unei cărţi de căpătâi în domeniul etnologiei: «Răsfoind 
Istoria folcloristicii româneşti, căci n-am ajuns încă să o citesc din fir în păr, ţi-am admirat erudiţia şi 
puterea de a judeca activitatea atâtor Români şi ne-Români cari au intrat pe teritoriul folclorului. 
Felicitări din inimă îţi vor veni nu numai de la mine, ci din multe părţi. Cartea are toate calităţile să fie 
carte de căpătâi pentru specialişti şi pentru marele public. Sper că-ţi va găsi loc de cinste în toate 
bibliotecile mai răsărite din ţară. Ar fi bine să fie făcută cunoscută şi-n străinătate, în cercul 
specialiştilor cel puţin.»” (p. 95). 

ADELINA DOGARU 
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Nicolae Panea, Oraşul subtil, Bucureşti, Editura Etnologică, 2013, 240 p., ISBN 978-973-892-060-6. 

 Continuând demersul de teoretizare a unei antropologii româneşti a urbanului, profesorul 
Nicolae Panea aduce în atenţia publicului un nou volum: Oraşul subtil. Preocuparea autorului de „a 
construi o antropologie sistemică a oraşului” (p. 24), precum şi, după cum mărturiseşte acesta, 
impresia de neîndeplinire totală a scopului propus în lucrarea precedentă1 îl fac să caute o nouă 
metodologie, adecvată situaţiei crizei reprezentării cu care se confruntă antropologia actuală. 

Structurat în cinci capitole (1. Despre subtilitate, 2. Mirosul, 3. Gunoiul de aur, 4. Urechea lui 
Dionysos. Zgomotul, 5. Bulevardul), volumul invită cititorul, fie acesta antropolog de profesie sau nu, 
să reflecteze la o „antropologie a subtilităţii” (p. 25). Preferinţa pentru această sintagmă şi evitarea 
aceleia de „antropologie a simţurilor”, ceea ce explică şi titlul ales, vin dintr-o dualitate semantică a 
termenului (şi o aparentă contradicţie), căci subtilitatea obiectului cercetat senzorial se referă la 
dificultatea de a-i fi sesizate caracteristicile („zgomote, miasme, culori”), însă subtilitatea instru-
mentelor de analiză („auzul, văzul, mirosul”) presupune tocmai capacitatea de a sesiza cele mai fine 
nuanţe. Autorul îşi ascute aşadar simţurile, îşi foloseşte auzul, văzul, mirosul pentru a descifra realităţi 
şi comportamente urbane: „Primul contact cu oraşul nu-ţi revelează nici mituri, nici rituri, nici sisteme 
de înrudire, nici vecinătăţi, nici tipuri de organizare culturală, ci zgomote tipice, culori, mirosuri, 
imagini, geometrii. Ele par întâmplătoare, haotice şi, totuşi, în spatele lor există o logică, un sens, o 
construcţie validată social, persistentă cultural” (p. 26). 

Primul şi cel mai amplu capitol este dedicat abordării critice a antropologiei. Vulnerabilitatea 
antropologiei vine din criza provocată de formele de hegemonie ce o presează, de dispersarea şi 
diluarea antropologiei în antropologii, dar şi din tensiunile impuse de concurenţa cu alte discipline ce 
îşi dispută acelaşi obiect de studiu (ştiinţele biologice, cognitive, administrative etc.). În plus, 
multitudinea disciplinelor care se ocupă cu sfera senzorialului (istoria, lingvistica, psihologia, 
neurologia ş.a.m.d.), precum şi ierarhizarea tradiţională a simţurilor (văz, auz, pipăit, miros) nu fac 
decât să submineze şi mai mult legitimitatea unei antropologii a simţurilor. De aceea, autorul alege să 
utilizeze informaţiile percepute senzorial nu ca obiect de studiu în sine, ci ca instrument, ca metodă de 
cunoaştere a spaţiului urban care devine pentru antropolog totodată „un spaţiu de viaţă şi [...] un 
permanent spaţiu de cercetare” (p. 72). Contextualizate, informaţiile culese prin simţuri devin „un 
compus social” şi pot constitui „o antropologie complementară” (p. 78). În acest prim capitol teoretic, 
Nicolae Panea pune în discuţie crizele actuale ale antropologiei, discutând pe larg pe marginea a două 
manifeste, cel de la Santa Fe din 1986 şi Manifestul de la Lausanne din 2010, dar ridică şi problema 
antropopoiesisului, a terenului de cercetare, a statutului antropologului („antropolog bibliotecă”, 
„antropolog călător”, „antropolog informator”). 

În capitolul al doilea, autorul ne conduce printre stereotipiile fixate cultural, care situează pe 
locul codaş mirosul între simţuri şi organul olfactiv între senzori, pentru a ne introduce ca un 
antropolog sensibil şi atent în lumea plină de miasme, parfumuri, arome şi duhori a urbanului. 
Acestea inundă oraşul, năvălesc, se insinuează sau persistă în spaţiile lui, schimbând palierul spaţiului 
privat cu cel comun ori al celui comun cu cel public. Autorului nu îi scapă observaţia de teren, căci, 
după cum afirmă acesta, „introducând subtilitatea (simţuri, emoţii) în rândul câmpurilor investigate de 
antropolog, deschidem o fantă spre un real secund, deductibil” (p. 27). Autorul ne prezintă mostre de 
odoruri şi miresme însoţite de tiparele mentale şi comportamentale ori practicile sociale ce le-au 
făscut să izvorască: de la mirosul grătarelor aprinse în spaţiul îngust dintre blocurile cartierelor 
muncitoreşti, gest de apropriere a spaţiului comun şi de revendicare a statutului de „stăpân” pe acesta, 
până la aroma florilor ce ocupă casa scării, în încercarea de recuperare a colţului de grădină, a acelui 
paradis pierdut o dată cu strămutarea de la sat la oraş. Mirosul colectiv al blocurilor de locuinţe, al 
apartamentelor şi al oamenilor care vieţuiesc în ele oferă informaţii: „Mirosurile din spatele uşilor 
apartamentelor sugerează vârsta locatarilor, programul lor orar, uneori, nivelul de trai, în general, un 

 
1 Nicolae Panea, Zeii de asfalt. Antropologie a urbanului, Bucureşti, Editura Cartea 

Românească, 2001. 
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ritm al vieţii” (p. 101). Mirosul de mâncare din locuinţele colective construite în anii comunismului, 
precum şi orele la care acestea se răspândesc din apartamente „pot releva o ritmicitate a existenţei 
locatarilor, chiar statutul lor profesional şi social” (p. 103). Tot astfel dispozitivele urbane şi 
instituţiile, centrul oraşului sau periferia emană mirosuri ce difuzează informaţii. 

Cel de-al treilea capitol, Gunoiul de aur, continuă o mai veche preocupare a autorului, aceea 
faţă de „meseria de copil” (Nicolae Panea: Zeii de asfalt. Antropologie a urbanului, Editura Cartea 
Românească, Bucureşti, 2001, p. 189 şi urm.) şi „gaşca” de la bloc (ibid., p. 101 şi urm.). Spaţii ca 
scara blocului, drumul spre şcoală, platforma de gunoi sunt repere spaţiale ale iniţierii copilului, care 
„obligat să păşească singur în exteriorul apartamentului, [...] se naşte social” (p. 135). De la copilărie 
la adolescenţă, acesta parcurge patru etape de „căutări” asemuite de autor călătoriei lui Iason şi a 
argonauţilor în căutarea lânii de aur. 

Capitolul al patrulea ne introduce în sfera auditivului, antropologul îşi ascute auzul pentru a 
lua pulsul oraşului. Ritmurile vieţii urbane pot fi ascultate, deoarece dimineaţa, amiaza, seara şi 
noaptea au tonuri şi timbre ce dau măsura preocupărilor şi modului de trai al locuitorilor. Tot astfel, 
timpul calitativ, festiv, aduce sonorităţi specifice, căci într-un fel sună sărbătoarea şi altfel o zi 
ordinară: „Oraşul, ca o natură alternativă, are o pornire firescă de a impune un calendar propriu, o 
ritmicitate diferită a trecerii, paralelă celei a naturii şi celei religioase” (p. 161). Sunetele şi zgomotele 
vacanţei, ale aniversării, ale naşterii, nunţii şi morţii, ale instituţiilor publice de ordine sau de sănătate, 
ale ambuteiajelor sau demonstraţiilor furnizează antropologului informaţii despre „realitatea socială şi 
culturală [...] generate, provocate de multitudinea de sunete care ne înconjoară” (p. 182). 

Capitolul al cincilea este dedicat simţului văzului. Obligatoriu prezent în organizarea spaţiului 
urban, bulevardul reprezintă un non-lieu în termenii lui Augé. Bulevardul nu este apropriat de nimeni, 
cum se întâmplă cu uliţa din mediul rural, care reprezintă un „spaţiu de socializare [...], dar şi spaţiu 
ritual” (p. 189), sau cu strada din oraş, care este „matrice urbană şi [...] identitară” (p. 191). În 
interiorul oraşului bulevardul nu leagă, ci separă; deschizându-se spre în afară el „pulverizează, nu 
ancorează” şi „exclude posesia individuală în favoarea celei colective” (p. 191). Lăţimea bulevardului 
şi deschiderea pe verticală a blocurilor de locuinţe se opun concepţiei tradiţionale despre locuire, el 
impune anonimatul anihilând personalitatea. „Bulevardul este un fals semn de ospitalitate: te primeşte, 
dar nu te acceptă niciodată, aşa cum ar face-o strada” (p. 202). 

Concluzii sau despre ierarhiile secundarului încheie volumul. După acum afirmă autorul, 
„cartea nu este decât aparent una despre oraş, cât mai curând, una despre metodă, o antropopoiesis, 
despre felul în care se scrie o antropologie” (p. 209). Secundarul rezidă în obiectul de studiu, în 
metodele utilizate şi statutul antropologului, dar şi în receptarea teoriilor acestuia. Acest fapt nu 
presupune lipsa seriozităţii în demersul ştiinţific şi, crede autorul, nu poate fi decât favorabil 
cercetătorului care doreşte să îşi păstreze prospeţimea şi acuitatea simţurilor ca instrument şi metodă 
de studiu şi implicarea faţă de terenul de cercetare. Volumul lui Nicolae Panea invită publicul de 
specialitate, dar şi publicul larg, interesat de a simţi organic mediul urban românesc actual, la o 
călătorie în oraş, în Oraşul subtil. 

DESPINA NAGHI 

Iordan Datcu, Adrian Fochi. Receptarea critică a operei şi bibliografie, Bucureşti, RCR Editorial, 
2014, 383[-384] p. 

Acumularea, sintetizarea şi analiza informaţiilor sunt etapele ce preced cercetarea de 
profunzime, de interrelaţionare a observaţiilor care facilitează înţelegerea holistică a fenomenelor 
studiate. Iordan Datcu face parte din generaţia cercetătorilor „de adâncime”, pentru care sintezele 
ştiinţifice sunt o îmbinare a exigenţei de selectare a datelor cu sistematizarea şi analiza lor critică. Cu 
o minuţiozitate de invidiat, a dat la iveală instrumente de lucru ale cunoaşterii folcloristice şi 
etnografice, pe care nici un specialist al domeniului nu le poate neglija. 
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 Una dintre preocupările constante ale lui Iordan Datcu a fost legată de opera şi personalitatea 
lui Adrian Fochi (1920–1985). A citit şi a îngrijit mare parte din manuscrisele acestuia, pregătind 
pentru tipar cărţile George Coşbuc şi creaţia populară (1971), Datini şi eresuri populare de la 
sfârşitul secolului al XIX-lea: Răspunsurile la chestionarul lui Nicolae Densuşianu (1976), Estetica 
oralităţii (1980) şi Paralele folclorice. Coordonatele culturii carpatice (1984). Împreună cu soţia 
savantului, Rodica Fochi, la doi ani după dispariţia acestuia, a îngrijit două volume, Valori ale culturii 
populare româneşti I, II (1987–1988), cu studii publicate în reviste, adevărate micromonografii, pe 
diverse subiecte legate de eposul naţional. Un alt gest remarcabil, de recuperare ştiinţifică, pe care îl 
va face Iordan Datcu este publicarea unui manuscris considerat pierdut, Bibliografia generală de 
etnografie şi folclor românesc. Vol. II (1892–1904). Coordonarea şi cuvânt înainte de Adrian Fochi. 
Ediţie îngrijită şi prefaţă de Iordan Datcu, Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2003. După trei decenii 
de căutări stăruitoare, al doilea tom al bibliografiei (perioada 1892–1904), predat Editurii Ştiinţifice şi 
Enciclopedice în 1978, rătăcit multă vreme, va fi descoperit, îngrijit editorial şi publicat datorită 
muncii tenace şi avizate a lui Iordan Datcu. Volumul realizat de Iordan Datcu reface, cu precizie şi cu 
bine cunoascuta minuţiozitate cu care ne-a obişnuit autorul, itinerariul unei biografii ştiinţifice 
exemplare. Antologia este atât un util instrument de lucru, o restituire etnologică, cât şi o propunere 
de istorie critică a domeniului. Articolele şi recenziile despre ediţiile princeps, republicările sau 
recuperările aduc în atenţia specialiştilor interpretarea operei lui Adrian Fochi. 

Metoda la care apelează ne duce cu gândul al saloanele de lectură de odinioară, unde se 
adunau împătimiţii cărţilor pentru a-şi exprima părerile despre o lucrare finită sau în curs de 
elaborare. Cartea atrage în egală măsură atenţia atât asupra  amfitrionului,  cât şi asupra criticilor 
invitaţi şi selectaţi, lectori avizaţi, cunoscători ai momentului, ai contextului etnologic, sesizând cu 
abilitate locul şi rolul operei lui Adrian Fochi, în cadrul domeniului, ca şi personalitatea savantului 
bucovinean. Probabil că autorii acestor articolele critice (83 la număr),  risipite în diverse publicaţii, 
nu au bănuit, în momentul publicării, importanţa istorică retrospectivă a cugetărilor pe marginea 
cărţilor lui Adrian Fochi. Antologia lui Iordan Datcu readuce în atenţia noastră lumea universitară şi a 
cercetării instituţionalizate de după 1949, aserţiunile fiind semnate de specialiştii a două sau chiar trei 
generaţii: Ion Alexandru, Al.I. Amzulescu, Mircea Anghelescu, Vasile Avram, Ov.Bîrlea, Mihai Berza, 
Ştefan Borbely, Gr. C. Bostan, Nicolae Bot, Irina Cajal-Marin, Traian Cantemir, Constantin Catrina, 
Virgil Cândea, Şerban Cioculescu, Lucia Cireş, Ion H. Ciubotaru, Silvia Ciubotaru, Mihai Coman, 
Nicolae Constantinescu, Pimen Constantinescu, Ion Cuceu, Iordan Datcu, Alexandru Duţu, 
Constantin Eretescu, Virgiliu Florea, Mircea Fotea, Petre Froicu, Gáldi László, Traian Herseni, 
Al. Iacobescu, Sabina Ispas, Emil Manu, I. Oprişan, Ov. Papadima, Dim. Păcurariu, Octav Păun, 
Dumitru Pop, Radu Răutu, Valeriu Rusu, Pavel Ruxăndoiu, Paul H. Stalhl, Vladimir Streinu, Alex. 
Ştefănescu, Ion Şeuleanu, Ion Taloş, Vasile Vetişanu, Gheorghe Vrabie, Alexandru Zub. 

Structura volumului respectă ordinea firească a unui instrument de lucru, în care cel interesat 
poate găsi informaţii relevante despre om şi opera sa. Lucrarea se deschide cu o  Introducere, în care 
Iordan Datcu face o sinteză teoretică, urmată de un Tabel cronologic  şi o  Notă asupra ediţiei. Primul 
capitol, Linii la un portret, urmăreşte formarea intelectuală şi profesională a lui Adrian Fochi, faţetele 
multiple ale lucrărilor sale, punând la dispoziţia cititorului o viziune monografică asupra întregii 
opere. Al. Zub sintetizează parcursul ştiinţific al cercetătorului, de la începuturile de italienizant, spre 
adevărata vocaţie, folcloristica. Istoricul apreciază obiectivitatea savantului, pe care îl citează: „Cu 
argumente literare nu demonstrezi o teoremă matematică, aşa cum cu argumente folclorice nu scrii 
istorie”. Demersul de tip istoriografic care a străbătut întreaga operă a lui Adrian Fochi, îl determină 
pe Al. Zub să se întrebe: „Nu trebuie să vedem la capătul unor iniţiative ca acestea, destul de 
stăruitoare şi de pasionante, gândul de a îmbrăţişa en historien  dezvoltarea întreagă a domeniului ?”1. 
Viziunea de ansamblu asupra culturii populare l-a stăpânit întreaga viaţă, pe „eminentul folclorist”, 
după cum l-a apreciat Petru Caraman. Al doilea capitol al antologiei este dedicat lucrării care l-a 
consacrat şi i-a adus Premiul „B.P. Hasdeu” al Academiei Române, în 1966, prima sa lucrare 
monografică, Mioriţa. Tipologie, circulaţie, geneză, texte. Cu un studiu introductiv de Pavel Apostol, 
Bucureşti, Editura Academiei RPR, 1964, 1106 p. Pentru că afirmaţiile lui Traian Herseni exprimă 

 
1 Iordan Datcu, Adrian Fochi. Receptarea critică a operei…,  p. 46. 
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opinii similare celor din majoritatea recenziilor, redăm un citat din articolul semnat de acesta, în 
paginile revistei „Contemporanul” (1965): „Meritul mare al lui Adrian Fochi este de a fi strâns la un 
loc, într-o singură operă, toate datele existente care pot servi oricărui studiu ştiinţific, (inclusiv cel 
estetic) privind Mioriţa, de la textele de bază, în sutele de variante împrăştiate până acum în atâtea 
publicaţii greu de consultat, întregite cu texte inedite, unele culese chiar de autor, până la bibliografia 
cvasicompletă a problemei, prezentarea sistematică şi analiza critică a tuturor culegerilor, cercetărilor 
şi interpretărilor precedente. Faţă de lucrările înrudite mai vechi […] contribuţia lui Adrian Fochi se 
impune şi pe planul promovării unei tehnici ştiinţifice atât de necesare în folcloristică, etnografie, 
psihologie şi sociologia popoarelor. Meritul acesta sporeşte considerabil dacă ţinem seama de faptul 
că Adrian Fochi a încercat toate operaţiile ştiinţifice mai importante care se pot întreprinde pe un 
asemenea material în cadrul folcloristicii contemporane”2. În contra unor observaţii nedrepte la adresa 
acestei monografii capitale a folcloristicii naţionale, Al.I. Amzulescu va reacţiona prompt în 1993, în 
paginile „Revistei de etnografie şi folclor” şi, ulterior, în 2005, când va afirma de pe poziţiile celui 
mai avizat specialist al eposului românesc, că „orice s-ar spune, lucrarea lui A. Fochi, din 1964, 
rămâne cartea-cărţilor despre Mioriţa”3.   

Antologia marchează toate compartimentele importante ale operei lui Adrian Fochi: de 
bibliograf, de editor, prin care a reintrodus în circuitul ştiinţific lucrări de referinţă, de monografist, cu 
studii de folclor comparat, aplicate în cea mai mare măsură asupra eposului tradiţional versificat şi 
cântat. Următoarele capitole ale antologiei cuprind referiri la Bibliografia generală a etnografiei şi 
folclorului românesc, vol. I (1880–1892); Bibliografia generală a etnografiei şi folclorului românesc, 
vol. II (1892–1904); Ioan Urban Jarnik, Andrei Bârsanu, Doine şi strigături din Ardeal. Ediţie 
definitivă de Adrian Fochi, 1968; George Coşbuc şi creaţia populară (1971); Recherches comparées 
de folklore sud-est européen (1972); Coordonate sud-est europene ale baladei populare româneşti 
(1975);  Datini şi eresuri populare de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Răspunsurile la chestionarele 
lui Nicolae Densuşianu (1976); Estetica oralităţii (1980); Femeia lui Putiphar (K2111). Cercetare 
comparată de folclor şi literatură (1982); Paralele folclorice. Coordonatele culturii carpatice (1984); 
Cântecul epic tradiţional al românilor (1985); Valori ale culturii populare româneşti (I, 1987, II, 
1988). Antologia se încheie cu  Necrologuri şi cu Bibliografie. Publicaţiile periodice, cu siglele lor, în 
care au apărut studiile lui Adrian Fochi şi referinţe de Rodica Fochi şi adusă la zi de Iordan Datcu;  
Iconografie (fotografii de familie şi reproduceri ale coperţilor de carte).   

Majoritatea consideraţiilor sunt elaborate „la cald”, la puţin timp de la apariţia lucrărilor, o 
radiografie a modului de a „lectura” inclusiv Bibliografia generală a etnografiei şi folclorului 
românesc, vol. I (1880–1892), despre care au fost „invitaţi” de amfitrionul Iordan Datcu, „să vorbească” 
N. Bot, Irina Cajal-Marin, C. Catrina, Pimen Constantinescu, Al. Duţu, Leopold Kretzenbacher, 
D. Lazăr, George Muntean, Nicolae Constantinescu, Radu Răutu, Váczy Leona. Iordan Datcu readuce 
în atenţie articolul scris de domnia-sa în 1991, cu prilejul aniversării apariţiei primului volum al 
masivei bibliografii. Articolul aniversar a apărut în „Anuarul Arhivei de Folclor” de la Cluj, unde Ion 
Muşlea publicase bibliografia curentă de etnografie şi folclor, în vol. I-VII (1932–1945). După o 
trecere în revistă a specialiştilor care au finalizat primul volum şi recenziile elogioase care l-au 
întâmpinat, Iordan Datcu prezintă trista „odisee” editorială a volumelor doi (anii 1892–1904) şi trei 
(anii 1905–1918), de la Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Adrian Fochi, în Cuvânt înaine la 
volumul secund al bibliografiei, nota: „Din punct de vedere teoretic şi metodologic, chiar şi din punct 
de vedere tehnic, volumul de faţă îl continuă pe cel apărut în anul 1968, în încercarea de a asigura 
lucrării întregi unitatea de structură. De altfel, precum e bine ştiut, alcătuirea lucrării s-a făcut după 
schema bibliografiei internaţionale de etnografie şi folclor adaptată la specificul românesc al 
disciplinelor”4. Apariţia în 2002, prin strădania lui Iordan Datcu, a volumului doi, reuşită inestimabilă 
sub raport ştiinţific, l-a determinat pe profesorul Nicolae Constantinescu să noteze: „…se poate spune 

 
2 Iordan Datcu, op. cit., p. 84. 
3 Ibidem, p. 113.  
4 Iordan Datcu, O bibliografie fundamentală, în Adrian Fochi. Receptarea critică a operei şi 

bibliografie, Bucureşti, RCR Editorial, 2014, p. 132. 
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„Bibliografia lui Fochi”, mai ales după acest al doilea volum care dă consistenţă unui proiect de mare 
întindere şi de lungă durată. Nu trebuie uitat însă nici o clipă, şi Fochi însuşi ne îndeamnă la aceasta, 
că o astfel de operă nu poate fi realizată de un singur om (pentru volumul al II-lea au fost parcurse nu 
mai puţin de 1410 publicaţii periodice!) ea fiind rezultatul muncii de ani mulţi a unor ample colective 
de cercetători plătiţi pentru aceasta”5. Întreaga antologie exemplifică calitatea şi anvergura muncii 
depuse de Adrian Fochi, o muncă temeinică, o inestimabilă contribuţie la istoria disciplinelor 
etnologice româneşti.  

Toate mini-sintezele din antologie creionează deopotrivă vocaţia de om de ştiinţă a lui Adrian 
Fochi, cât şi firea sa. „Tipul de erudiţie reprezentat de Adrian Fochi reuneşte elemente din domeniile 
predilecte ale cărturăriei bucovinene. Interesat mai cu seamă de folclor, el înţelegea să-l studieze  
într-un cadru legitim de istorie şi filologie. …Sub acest unghi, Adrian Fochi nu numai că a întreprins 
personal cercetări istorico-filologice dintre cele mai fructuoase, dar s-a interesat asiduu de contribuţia 
înaintaşilor, unele puse în lumină întâia oară prin ostenelile sale”6. Varietatea tematică, vastitatea 
documentară, amploarea tipologiilor şi bibliografiilor, ca şi orientarea metodologică a lucrărilor 
elaborate, care stau sub semnul continuităţii, mărturisesc valoarea operei şi a omului Adrian Fochi. 
Iordan Datcu, „patriarhul etnologiei româneşti”, cum plastic îl numeşte Iulian Chivu, reuşeşte în 
cartea sa să îmbine şi să recreeze, de pe poziţii critice, un tot unitar al personalităţii şi operei 
savantului Adrian Fochi. Apreciem că această antologie este un omagiu postum adus celui de la a 
cărei dispariţie vom comemora în anul ce vine, trei decenii. O atenţionare spre aducere aminte şi 
respect pentru ceea ce înseamnă studiu fundamental întreprins de Adrian Fochi, cât şi pentru cel care 
l-a cunoscut, l-a apreciat în mod deosebit  şi  i-a dedicat, cu recunoştinţă,  antologia de faţă. 

RODICA RALIADE 
 

 
5 Nicolae Constantinescu, Recuperarea unui important instrument de lucru: Bibliografia 

generală a etnografiei şi folclorului românesc, în „Adevărul literar şi artistic”, anul XI, nr. 640, 
29 oct. 2002, p. 12, cf. Iordan Datcu, op.cit., p. 139–143. 

6 Al. Zub, Adrian Fochi (Linii la un portret), cf. Iordan Datcu, op. cit., p. 35–36. 
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Anuar IEF, serie nouă, tom. 25, 2014, Bucureşti, p. 285–296 

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE ORGANIZATE DE  
INSTITUTUL DE ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR  

„CONSTANTIN BRĂILOIU” 

COLOCVIILE „BRĂILOIU”,  
EDIŢIA A VIII-A, 24–25 OCTOMBRIE 2013 

Mutaţii în structura obiceiurilor, în actualitate  
(ritual, ceremonial, festiv-comportamental) 

Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române a organizat, în 
perioada 24–25 octombrie 2013, cea de-a VIII-a ediţie a Colocviilor „Brăiloiu”. 

Tema acestei ediţii a redeschis una dintre cele mai ample şi prolifice discuţii din istoria 
disciplinelor etnologice, care a fost declanşată de temerea dispariţiei folclorului şi închisă prin 
observaţia plină de tâlc referitoare la dispariţia folclorului devenită ea însăşi folclor.                               

Re-discutarea termenilor s-a făcut din perspectiva primului deceniu al mileniului al III-lea şi a 
reconfigurărilor sociale, culturale, ideologice şi spirituale petrecute în societatea contemporană, în 
general, în cea românească, în particular. Viteza cu care se petrec procesele de agregare şi 
dezintegrare a structurilor culturale reprezentate de obiceiurile din ciclul vieţii de familie şi calenda-
ristice a stat la baza  discuţiilor privitoare la relaţia dintre dinamicile culturale şi posibilele mutaţii 
petrecute în structura şi semnificaţiile obiceiurilor.  

Câteva dintre câmpurile tematice pe care am dorit să le aducem în atenţie cu prilejul 
Colocviilor „Brăiloiu” au fost: turism, tradiţie şi reprezentare; religie, religiozitate, confesiuni 
religioase; noi funcţii şi actori sociali ai ritualurilor, ceremonialurilor şi festivalurilor; explorarea 
internetului, câmp de cercetare pentru domeniile etnologice. 
 

Sesiune plenară 

Răzvan Theodorescu, Mesaj de deschidere  
Octavian Lazăr Cosma, 120 de ani de la naşterea etnomuzicologului Constantin Brăiloiu  
Cristiana Glavce, Laudatio – Prof. univ. dr. Constantin Bălăceanu Stolnici, membru de onoare al 

Academiei Române, la 90 de ani 
Nicolae Constantinescu, Laudatio – Dr. Iordan Datcu la 80 de ani 
Sabina Ispas, În 1963, Institutul de Folclor devine Institut de Etnografie şi Folclor 
Ion Ghinoiu, „Atlasul etnografic român”, reper de identitate culturală în secolul globalizării 
Nicolae Teodoreanu, În 1912, Dumitru Georgescu Kiriac înregistrează prima fonogramă – piatră de 

temelie a Arhivei de Folklore din Bucureşti 

I. Dinamica domeniilor etnologice 
(Moderatori: Otilia Hedeşan, Emil Ţîrcomnicu, Nicolae Panea, Ioana Ruxandra Fruntelată) 

Mihaela Nubert Cheţan, Etnomuzicologul şi profesorul Jagamas János – (1913–1997) – Inedite 
Nicolae Panea, Ultimul manifest. Şcoala de la Lausanne  
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Nicolae Constantinescu, Antropologia literaturii: câteva principii şi o aplicaţie 
Ion Cuceu, Ştefania Cristescu-Golopenţia în „Enciclopedia ritualurilor tradiţionale” 
Iordan Datcu, Pagini necunoscute din opera etnologului basarabean Petre V. Ştefănucă 
Maria Cuceu, Anamaria Lisovschi, Valer Butură şi ritualurile tradiţionale 
Radu Baltasiu, Ovidiana Bulumac, Folclorul ca infrastructură comunitară. O analiză sociologică 
Ovidiu Papană, Etnologia – schimbare de macaz 
Armand Guţă, Structura etnoculturală a culegerilor de folclor istroromân efectuate între anii 1874 şi 

2010 şi reacţiile din mediul academic sud-slav 
Otilia Hedeşan, De ce se (mai) povesteşte despre tradiţii astăzi? 
Emil Ţîrcomnicu, Lucian David, Cercetări etnografice în Republica Moldova. „Atlasul etnografic 

român”. Obiceiuri de nuntă şi înmormântare 
Raisa Osadci, Starea actuală a tradiţiilor în Republica Moldova 
Ludmila Fulea, Elemente tradiţionale în locuinţa modernă din Republica Moldova 
Maria Grosu, Practica cercetării şi a arhivării, în a doua jumătate a secolului XX 
Doina Haplea, Două decenii de practică muzical-folclorică românească în Elveţia 
Ioan Haplea, Etnomuzicologia computaţională – tablou contemporan general şi local 

II. Noi funcţii şi actori sociali ai ritualurilor, ceremonialurilor şi festivalurilor.  
Inovaţii de dată recentă 

(Moderatori: Ligia Fulga, Narcisa Ştiucă, Paul Drogeanu) 

Cristiana Glavce, Mutaţii comportamentale la nivel individual şi de grup 
Ioana-Ruxandra Fruntelată, Colindatul de ceată bărbătească în actualitatea terenului românesc 
Cătălin Gabriel Stoian, Obiceiul Căluşului – între solidaritate comunitară şi exploatare electorală. 

Studiu de caz – comuna Beuca din judeţul Teleorman 
Sabina Ispas, Lumânarea „de pluş” 
Ion Cherciu, Obiceiurile funerare contemporane – între tradiţie şi modă 
Gabriela Rusu-Păsărin, Medierea rituală – o viziune comunicaţională prin audiovizual 

III. Noile media 
(Moderatori: Cristiana Glavce, Nicolae Teodoreanu, Ovidiu Papană, Ion Cuceu) 

Oana Chelaru, Ce semeni, aia culegi: o poveste despre onestitate 
Eleonora Sava, Folclor, E-texte, E-lore, Netlore, Newslore. Practici discursive ale etnologilor în era 

electronică 
Adrian Stoicescu, Forme de coabitare în lumile virtuale 
Raluca Moise, Intimitatea şi expunerea prin noile tehnologii şi new media. O perspectivă interogativă 

asupra reconfîgurării sociabilităţii interne 
Liviu Pop, Valorificarea digitală a culegerilor din Bihor ale lui Traian Mârza 
Violeta Tipa, Valorificarea folclorului (fondului etnografic) prin filmul de animaţie 
Gabriel Stoiciu, Influenţa Internetului asupra coeziunii sociale în rândul tinerilor 
Elena Şulea, Folclorul muzical virtual din zona de graniţă a României cu Ucraina 
Dumitru Olărescu, Filmul etnografic de nonficţiune: funcţii estetico-culturale 

IV. Continuitate şi diversitate în cultura populară 
(Moderator: Ion Ghinoiu, Nicolae Constantinescu) 

Constantin Bălăceanu Stolnici, [Titlu rezervat]  
Anastasia Dumitru, Semnificaţii mitico-simbolice în Mioriţa  
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Svetlana Badrajan, Elena Tonu, Cântecul de leagăn din spaţiul folcloric basarabean. Preliminarii la 
o cercetare ştiinţifică  

Aurica Văceanu, Descrierea datinei colindatului la români, slavi şi la alte popoare 
Ligia Fulga, Mobilitatea modelului cultural. Studiu de caz: ceramica de tradiţie habană în secolul 

al XVIII-lea. 
Corina Daniela Loghin, Un traseu oarecare din Bucureşti – autobuzul 381. Variaţie antropologică pe 

tema „dramaturgiei sociale” 
Rodica Raliade, Un instrument de lucru cu personalitate specifică-Bibliografia curentă 
Ludmila Moisei, Continuitatea poporului român în lumina interferenţelor ornamenticii tradiţionale 

V. Religie, religiozitate, confesiuni religioase 
(Moderator: Alexandru Ofrim Laura Jiga Iliescu) 

Mircea Păduraru, Practica „deschiderii cărţii" în contextul religiozităţii autohtone 
Dorel Marc, Religie, confesiuni religioase şi identităţi culturale în mediul multietnic transilvan. 

Evoluţii şi mutaţii în procesul globalizării 
Cristina Marinescu, Religiozitate şi etică în câteva basme populare culese de Iustin Ilieşiu 
Gheorghiţă Ciocioi, Sf. Dimitrie din Basarabi, patronul Bucureştilor. Controverse identitare 
Gabriela Boangiu, „Înfrăţirea de moşie" şi statutul proprietăţii – aspecte etnografice şi religioase 
Alexandru Ofrim, Vise, viziuni şi vedenii în cultura tradiţională românească 
Carmen Banta, Pocăinţa – o salvare pentru un trai decent? Studiu de caz: Biserica Română „Elim" 

din Bruxelles 
Ionuţ Petre Munteanu, Tehnicile şi metodele de comunicare ale Organizaţiei Religioase Martorii lui 

Iehova din România. Problematica tradiţiilor şi obiceiurilor locale. 
Paul Drogeanu, Doi păstori 
Radu Toader, Ethos, religiozităţi şi credinţe în spaţiul sinic de astăzi. Influenţe asupra migranţilor 

chinezi aflaţi în România  

VI. Tradiţie şi reprezentare 
(Moderator: Sabina Ispas) 

Mirela Kozlovsky, Repertoriul de nuntă al românilor din Timocul de est 
Natasa Tosici, Românii din Valea Timocului din Serbia 
Narcisa Ştiucă, Ania Stan, Rolul muzeelor săteşti în promovarea zestrei culturale locale 
Lucia Ofrim, Artificarea ca formă de marketizare a tradiţiei 
Emil Ţîrcomnicu, Cristea Sandu Timoc – culegeri etno-folclorice în spaţiul timocean 

(Comitet de organizare: Adelina Dogaru, Laura Jiga-Iliescu, Nicolae Teodoreanu, Emil Ţîrcomnicu) 

PLAN DE CERCETARE – 2014 

PROGRAMUL I 

SINTEZELE DOMENIILOR ETNOLOGICE:  
Etnografie, folcloristică, etnomuzicologie, etnocoreologie 

Proiect nr. 1 – Etnologie românească.  Categoriile ritual-ceremoniale ale ciclului familial. Expresii 
literare și muzicale 
– Etnologie românească. Volumul IV. Căsătoria și nuntirea. Partea 1: Prenupțialitate. Perspectivă 

culturală – coordonatori: Nicoleta Coatu și Laura Iliescu. Colectiv de autori: Ion Alexandru, 



 Viaţa ştiinţifică 4 288 

Monica Bercovici, Nicoleta Coatu, Laura Iliescu, Rodica Raliade, Radu Toader, Iulia 
Wisoșenschi, Mihaela Nubert Chețan, Constantin Secară, Nicolae Teodoreanu, Cristian 
Mușa – istorie, exegetică privind fenomenul cultural nupțial; concepte, arii tematice: 
căsătoria; familia – structuri de rudenie; antroponomastică; forme de transmitere a bunurilor – 
economic, social, juridic, cultural: moștenirea; zestrea; prenupțialitate – forme și cadre 
instituționalizate de socializare, de afiliere de vârstă prematrimonială; expresii culturale ale 
socializării, practici ceremonializate prenupțiale; obiceiuri premaritale – protagoniști; 
funcții, semnificații; practici divinatorii; ritualitate magică erotică prematrimonială; 
secvențe prenupțiale: pețitul, logodna. 

Proiect nr. 2 – Corpus de documente etnografice româneşti (DER) – coordonator  Ion Ghinoiu  
Seria – Habitatul 

– Vol. IV: Moldova – responsabili şi autori: Alina Ciobănel, Paul Drogeanu – încheierea transcrierii și 
clasificării tematice a informațiilor etnografice din chestionarele Așezare-Gospodăre și 
Locuință; elaborarea anexelor și glosarului; pregătirea ilustrației; corecturi. 

  Seria – Mijloace de existență 
Partea I: Ocupațiile 
– Vol. I: Oltenia – colectiv de autori: Lucian David (resp.), Adelina Dogaru, Georgeta Moraru 

(specialist neretribuit) – încheierea transcrierii și clasificării tematice a informațiilor 
etnografice din chestionarele de Ocupații; elaborarea anexelor și glosarului; pregătirea 
ilustrației; corecturi. 

– Vol. 2: Banat, Crișana, Maramureș – responsabili și colectiv de autori: Lucian David, Adelina 
Dogaru – transcrierea și clasificarea tematică a informațiilor etnografice din chestionarele de 
Ocupații 

Partea a II-a: Alimentația 
– Vol. 1: Oltenia – responsabili și colectiv de autori: Laura Negulescu, Cătălin Alexa – transcrierea și 

clasificarea tematică a informațiilor etnografice din chestionarele de Ocupații 
Partea a III-a: Tehnica populară 
– Vol. I: Oltenia – colectiv de autori Ionuț Semuc (responsabil) și Alexandru Iorga - transcrierea și 

clasificarea tematică a informațiilor etnografice din chestionarele de Meșteșuguri. 
Seria. Artă populară. Port popular     
– Vol. I : Oltenia – responsabil și autor: Emil Țîrcomnicu și Maria Bâtcă (specialist neretribuit) 
– Vol. II: Banat, Crişana, Maramureş – responsabil şi autor: Ion Cherciu. 

Proiect nr. 3 – Colecția națională de folclor (CNF) 
CNF – Folcloristică  

– Narațiuni despre reprezentări legendare fantastice. Reprezentări antropomorfe religioase 
creștine –  coordonatoare: Sabina Ispas și Nicoleta Coatu. Colectiv de autori: Sabina Ispas, 
Nicoleta Coatu,  Laura Iliescu, Radu Toader, Iulia Wisoșenschi, Mariana Ciuciu, Carmen 
Bulete  

 – redactare studii, tipologie, alcătuirea corpusului de texte exemplificative. 
– Tipologia liricii orale românești. V. Indexul motivic și tipologic al liricii orale românești cu 

tematică de dor și natură – autor: Monica Brătulescu. Ediție îngrijită de Sabina Ispas. 
Tehnoredactare computerizată și corectură: Cristina Neamu. 

– Index de cuvinte și sintagme cheie pentru lucrarea: Sabina Stroescu, La typologie 
bibliographique des facéties roumaines, I–II, Editions de l′Academie de la R.S.R., 1969 – 
Monica Bercovici. 
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CNF – Etnomuzicologie 
– Studiul etnomuzicologic al jocurilor din Căluş. Colectiv de autori: Marian Lupașcu, Mihaela 

Nubert Chețan, Constantin Secară, Nicolae Teodoreanu, Elena Șulea, Raluca Potârniche, 
Mihalache Nicolița – transcrieri, construcții tipologice intermediare. 

– Tipologiile cântecelor ceremonial-rituale de nuntă – autor: Marin Marian Bălașa. 

Proiect nr. 4 – Bibliografia generală a etnografiei și folclorului românesc – secțiunea curentă - 
coordonator: Rodica Raliade. Colectiv de autori: Rodica Raliade, Carmen Bulete, Elena Șulea, 
Armand Guță, Adelina Dogaru, Mariana Ciuciu. Pregătirea pentru tipar a vol. Bibliografia 
românească de etnografie și folclor (BREF), secțiunea curentă (1991–2010) – responsabil 
Rodica Raliade.   

PROGRAMUL II 

PATRIMONIUL CULTURAL ŞI INFORMAŢIONAL, IMATERIAL ŞI MATERIAL,  
AL ARHIVEI DE FOLCLOR ŞI ETNOGRAFIE: ACTUALIZARE, MODERNIZARE, 

SISTEMATIZARE, CONSERVARE, VALORIFICARE 

Proiect nr. 1 – Consemnare, sistematizare, conservare, valorificare AIEF –  coordonator: Sabina 
Ispas. Colectiv: Cristina Neamu, Radu Toader, Iulia Wisoșenschi, Monica Bercovici, Mariana 
Ciuciu, Carmen Bulete, Nicolae Teodoreanu, Raluca Potârniche, tehn. Ion Șerban, tehn. Dan 
Vușdea, subing. Herghelegiu Florentina, cartograf Mihalache Nicolița. 
Institutul de Etnografie și Folclor „Const. Brăiloiu” gestionează, în cadrul Arhivei 
multimedia de folclor și etnografie, cel mai reprezentativ fond documentar românesc pentru 
patrimonial cultural intangibil. Date fiind caracteristicile materiale – fizice, biologice, 
tehnice și de alt tip – care definesc documentele-suport pe care sunt tezaurizate piesele de 
patrimoniu intangibil, activitățile desfășurate de acest colectiv necesită o pregătire diferită, 
în multe privințe, față de cea a cercetătorilor din alte colective de lucru, care se dobândește 
prin „formarea la locul de muncă”, familiarizarea cu tehnici de conservare, copiere și redare 
specifice, dobândirea unor cunoștințe tehnice speciale. Între acestea sunt: actualizări, 
evidenţe, clasificări tematice; scanarea (pentru conservare) fondurilor de documente; 
copiere în sistem analogic şi digital, verificarea stării tehnice şi a calităţii înregistrărilor, 
audiţii, proiecţii, asigurarea bazei sonore şi de imagine pentru cercetare, valorificare, 
întreţinerea şi depanarea aparaturii etc.  
În absența unor fonduri cu destinație expresă pentru aceste tipuri de activități, cercetătorii și 
tehnicienii sunt obligați să găsească proceduri și mijloace prin care să fie înlocuită și  suplinită 
lipsa aparaturii și a suporților moderni – activitate permanentă, importantă pentru cultura și 
istoria românească, dificil de contorizat, normat și înseriat în tabele.  
În anul 2013, Institutul de Etnografie și Folclor și, implicit, fondurile pe care le are în gestiune 
au fost mutate în alte clădiri. (Una dintre prevederile care asigură protejarea documentelor este 
aceea ca originalele și copiile să nu fie depozitate în același loc.) Fiind cea mai mare „mişcare” 
a patrimoniului intangibil din ultima jumătate de secol, toate fondurile – papetare, ceară, 
magnetice, de vinil (film, peliculă cinematografică) etc. – au fost ambalate, transportate, 
repartizate în alte spații, unde se derulează, în prezent și se vor desfăşura pe durată mai mare 
de timp, activități de reamplasare, reorganizare, curățare, inventariere etc., migăloase, care 
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necesită atenție și timp mult și se impune, cercetătorilor și tehnicienilor, atenție sporită pentru 
evitarea unor posibile contaminări cu fungi  sau alte forme posibile de deteriorare a suporților. 
(Institutul de Folclor a fost stabilizat în vechiul sediu în anul 1957; o mutare, limitată ca 
volum, s-a realizat  în anul 1965, când s-a deschis un depozit pentru documentele cu valoare 
deosebită în clădirea fostei „Case a Scânteii”, la care s-a renunţat în 2005 când, în urma 
unor inundații repetate, acesta a devenit insalubru, parte din documente fiind mutate la Casa 
Academiei şi parte la sediul instituției, de unde au fost mutate, din nou, în octombrie 2013, 
odată cu aceasta.) Proiectul nr. 1 al Programului II are particularități care îl individuali-
zează. 

– Ciclu de conferinţe pentru promovarea și valorificarea documentelor de sunet și imagine din 
AIEF – specialiştii din institut: cercetători și personal tehnic. 

Proiect nr. 2 – Culoare de cultură şi civilizaţie: Dunărea, Marea Neagră şi Carpaţii. Îmbogăţirea 
patrimoniului prin crearea de noi documente. 

– Îmbogăţirea patrimoniului documentar prin culegeri de folclor şi etnografie (în România, la 
populaţiile de pe cele două maluri ale Dunării și din cuprinsul Munților Carpați), prelucrarea 
materialelor, transcrieri, sistematizări: toţi membrii colectivelor de cercetare şi tehnicienii. 
(Subproiectul este realizabil numai dacă sunt fonduri alocate pentru desfăşurarea acestui tip de 
activitate ştiinţifică.) 

– Sistemul de obiceiuri, tradiţii şi credinţe al comunităţii de migranţi chinezi din România – 
preliminarii – responsabil Radu Toader 

– Mutaţii în structura obiceiurilor de familie şi a manifestărilor confesionale, în actualitate – 
documentare preliminară, fixarea primului set tematic care prezintă interes pentru 
culegere și cercetare – coord. Sabina Ispas; colectiv: Adelina Dogaru, Laura Negulescu, 
Laura Iliescu, Iulia Wisoşenschi, Monica Bercovici, Mihaela Nubert Chețan, Nicolae 
Teodoreanu. 

Proiect nr. 3 – Informatică şi memorie socială – Activităţi legate de digitizarea fondurilor 
sonore din AIEF (activitate permanentă) – responsabil: Cristina Neamu, tehnicienii de 
sunet şi imagine, Dan Vuşdea, Florentina Herghelegiu, Ion Şerban și întregul colectiv de 
specialiști de la arhive-fond tezaur. 

Proiect nr. 4. Fondul „Atlasul etnografic român” – Activităţi curente în arhivă: primire materiale 
de teren, împrumuturi, organizare şi sistematizare a documentelor de arhivă – Laura Negulescu, 
Cătălin Alexa. 

GRANTURI.  CONTRACTE  EXTRABUGETARE 
 

Contract de finanțare în Planul Național de Cercetare și Dezvoltare, Parteneriate în domenii 
prioritare. Proiect PCCA tip 1. Folkloric Multimedia Deposit – FOLKmedia. 

Director de proiect: acad. Sabina Ispas 
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NOUTĂȚI EDITORIALE 

INSTITUTUL DE ETNOGRAFIE ȘI FOLCLOR „C. BRĂILOIU”, Revista de Etnografie şi 
Folclor/Journal of Etnography and Folklore, Serie nouă /New series, nr. 1–2/2013, 219 p. 
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INSTITUTUL DE ETNOGRAFIE ȘI FOLCLOR „C. BRĂILOIU”, coordonator ION GHINOIU, 
Atlasul etnografic român, vol. 5,  Sărbători, obiceiuri, mitologie, Bucureşti, Editura Academiei 
Române, 2013, 362 p. 
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Iulia Wisoșenschi, Experiența deportării –
dinamici, percepții și forme culturale de 

exprimare identitară ale unor grupuri de 
aromâni din Bărăgan, București, Editura 
Muzeului Naţional al Literaturii Române, 

Colecţia AULA MAGNA, 2013, 220 p. 

 

Laura Jiga Iliescu, Structuri mentalitare 
carpatice – narațiuni, ritualuri, ceremonialuri, 
habitat la comunitățile locale, București,  
Editura Muzeului Naţional al Literaturii 
Române, Colecţia AULA MAGNA, 165 p. 
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Marian Lupaşcu, Categorii şi instrumente 
muzicale pastorale în cultura carpatică, 

București, Editura Muzeului Naţional  
al Literaturii Române,  

Colecţia AULA MAGNA, 131 p. 

            

 

Constantin Secară, Situaţia actuală a folclorului 
muzical în comunităţile româneşti din zona 
arcului intracarpatic – valoare identitară a 

spiritualităţii româneşti, în contextul multietnic 
şi multicultural european contemporan, 
București, Editura Muzeului Naţional al 

Literaturii Române, Colecţia AULA MAGNA, 
2013, 286 p. 
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