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ABSTRACT 

 

Key words: folklore, folklorists, collection, Blaj, culture, Transylvanian School, Timotei 

Cipariu, Nicolae Pauleti, Ioan Micu Moldovan, Alexiu Viciu, Traian Gherman, „Treasure 

of the Villages”(„Comoara satelor”), initiator, 

 

We live in times when a people's identity sometimes fades because of a variety of 

factors. Intellectual, cultural and social material crosses the country's frontiers becoming 

transnational, destabilizing the existing barriers. The academician Ioan Aurel Pop 

mentioned in his discourse Being a historian at the beginning of the third millennium 

(Meseria de istoric la începutul mileniului al treilea), at the National Congress of 

Romanian History (in Cluj-Napoca on August 25th, 2016) that, unfortunately, the 

contemporary trend is to ignore the past of the mankind and the experience of the 

community's life. This phenomenon is perpetuated despite the fact that the past is the 

most important dimension we have access to. The present takes a moment and then it 

becomes past. The future is always uncertain. Thus the past is the life of so many 

generations, and its studying implies the knowledge of life. The perception of the past as 

being useless, along with the narcissism of the new generations, cause us a disability in 

self-knowledge and development. 

In the era of speed, in which everything happens extremely quickly and we all try 

to keep up with the novelties, developing societies such as Romania are blurring their 

own national spirit. Regaining one's own identity can only be accomplished by returning 

to what defines us, to what we are as individuals that belong to a community. Essentially, 

this is folklore. As the name calls it, the folklore represents the wisdom of the people 



because it originates in the experiences and life of the simple man, dealing with themes 

and issues valid for all humanity, such as good, truth, life, pain, hope and love, but in our 

own manner, specific to our nation. Studying folklore and its publication represents a 

returning to the roots, at a solid base on which we are, afterwards, able to build the 

modernity and the society of the 21st century. 

Although we are tempted to believe that all countries have their own folklore, 

there are some ethnic areas in which it no longer exists as a productive element and the 

risk of it being lost in the darkness of times is extremely high. At the same time, there are 

also various aspects of folklore that are not covered by modern research. Therefore, this 

issue should not be addressed in a superficial manner, instead it can be considered as 

access to a true value. Romania is one of the few regions that preserves the living folk 

elements and is still producing folklore. This issue should be considered from an 

European point of view and should not be summed up in a regional or national context. 

Folklore is not expressive only by its chosen form or by its surface elements, but also 

through the fact that it is produced by the simple man and it springs from his feelings, his 

mind and his life experience. It is not just a simple product of acculturation, it is a 

phenomenon of spirituality. Being developed on life eperience and revealed with much 

expressiveness, it ensures the spatial and temporal boundaries are exceeded, reflecting a 

certain vision of the world and life, an artistic encyclopedia of life. 

 Blaj is a city with an important role in the evolution of  Romanian culture and 

history through the whole series of events that took place here but also through the 

important figures who have worked in this scholar and cultural center. They have 

imprinted innovative directions towards the cultural emancipation of the Romanian 

people. What is less  known is the fact that the works of these prominent intellectuals are 

strongly influenced by the Romanian folklore which they cherished and which they 

considered as the cornerstone in the development of the Romanian nation. For this, they 

collected folklore, they studied it, and urged the next generations not to let it fall into the 

darkness of time. Thus, intellectuals from Blaj, or from other areas but that had a strong 

connection with Blaj, contributed to the development of folklore in this region. 

The small town from the confluence of Târnava Mare and Târnava Mică rivers 

has been for a while in the attention of the researchers, who acknowledge its merits in 



many fields, but unfortunately folklore has not benefited from far-reaching research. The 

analytical approach to this essay aims at addressing the folkloric concerns of the 

intellectuals from Blaj, regardless of the purpose each of them pursued. The interest for 

this subject appeared from the desire to provide a broad and accurate view of the research 

made over time on folklore in Blaj area, a view that has not yet been completed by any 

reseacher. We aim at answering the question: To what extent has Blaj's folklore 

influenced the Romanian culture? Without a doubt, the subject is still of great interest 

nowadays considering the desire of all researchers to bring to light the past of romanians, 

despite the current trend of ignoring it. 

Any spatial circumscription in choosing the figures that studied Blaj's folklore is 

arbitrary. We considered that this work should not be limited to those who were born here 

or lived in Blaj their entire life, but instead we selected folklore lovers from other areas, 

that became locals through their activity and that have been grown in the spirit of Blaj 

(such as Andrei Mureșanu, Augustin Bunea, Pavel Dan, Traian Gherman). They had a 

great contribution in collecting and promoting folklore in this region. 

In this work we started from the idea that the evolution of Blaj's folklore 

influenced the way that Romanian people refer to traditions, emphasizing its importance 

in the process of forming the national identity. The numerous personalities who 

graduated Blaj's schools had an important role in all fields of culture, including folklore. 

They quickly realized that folklore is an invaluable source of inspiration for literary 

works that would represent us as a nation and in which we could find ourselves. They 

were conscious of the fact that the works of anonymous authors transmitted from 

generation to generation contain all the aspirations, pains and joys of our people, the 

quintessence of our identity. These cultural leaders, most of them teachers in Blaj, found 

it necessary to involve their students in the collection and preservation of popular works. 

They also appealed, in some situations, to intellectuals from cities and villages, to Blaj's 

students, true sons of peasants, and to all those who loved the Romanian people, urging 

them to collect this gems that are sprung from the pure feelings of ordinary people. The 

people of Blaj have constantly fought for the custom, traditions and folk songs to be 

gathered and kept for centuries so that their descendants can also have access to this first 

form of literature. So that this process won't be chaotic and superficial, they also prepared 



some best practices regarding folklore gathering, insisting on collecting them without 

additions, truncations or any changes to the original text. They also insisted on 

mentioning the author, the city or the region were they heard the text. Among the people 

from Blaj who contributed to the study of folklore, we can mention the intellectuals of the 

Enlightenment, the representatives of the Transylvanian School, who had the first real 

concerns regarding folklore, closely related to fighting superstitions. The Forty-Eigthers 

followed, among them Timotei Cipariu, George Bariţiu, Simion Bărnuţiu, real road 

opener in this field. The one who raised the subject to a higher level was Nicolae Pauleti, 

who offered the first folklore collection of a great value in the area. The researches 

continued with Ioan Micu Moldovan, Ioan Rusu, Alexiu Viciu, Traian Gherman, 

Margareta Maria Hodosiu, intellectuals who loved the country and the nation and who 

became examples in their folkloric work for other contemporary scholars. In another train 

of thoughts, considering folklore as an  encyclopedia of ordinary man's experiences, we 

can find a deeply ingrained religious side, which is one of the multiple levels of human 

existance. Blaj was not just a city of schools, but also one of religiosity, the Church, and 

the clergy, which made its mark on the ordinary man, on his way of thinking and his 

personality. Inevitably, the folklore borrowed and adapted various religious elements, 

thus creating its particularity in the Blaj area. 

 In order to demonstrate the importance of folklore in this area in defining 

psychological features and collective mentality, and also the importance in stimulating 

the process of national identity development, we set the following goals: to make all the 

important folklore research in this area known, to highlight the pioneering of people from 

Blaj in the field of gathering and promoting folklore, to prove that the Blaj's researchers 

have substantially contributed to setting the standards and best practices regarding 

folklore studying. 

The study of Blaj's folklore has the merit of starting a real trend of interest for 

national culture and literature, offering samples of its collection, thus stimulating the 

interest of other scholars in other areas rich in folklore values, to gather it and to offer it 

for research purposes. We will give some examples directly related to the above 

mentioned concerns. First of all, Ioan Budai Deleanu, a writer and a historian of great 

value, introduced mythico-magic elements in his literary work. Ovidiu Bîrlea who wrote 



a reference study about Ion Budai-Deleanu, Ion Budai-Deleanu and folklore ( Ion Budai-

Deleanu și folclorul) highlighted these aspects. Nicolae Pauleti's work was studied by 

Alexandru Lupeanu-Melin, who published for the first time a part of the texts collected 

by Nicolae Pauleti, but also by Ioan Chindris who edited his work. Two other folklorists 

from Cluj, Ion and Maria Cuceu, re-edited the collection of Ioan Micu Moldovan's 

folkloric work in a scientific way. Virgiliu Florea brought to light another collection that 

remained as a manuscript, Poezii poporale din câmpie, also written by Ioan Micu 

Moldovan and his students.  Mircea Popa, in the monograph dedicated to Timotei 

Cipariu, dedicated a special chapter to aspects related to Cipariu's folklorist hypostasis. 

It's worth mentioning that Ion Muşlea wrote articles of great value about the folkloric 

activity of Samuil Micu-Klain and that of Timotei Cipariu etc., thus drawing attention to 

the numerous achievements that took place in Blaj schools during this period. We 

consider that a broad research of all those who have contributed to the folklore's study 

and evolution, which includes both the results of the previous researches, and a new 

panoramic view of the folklore in this area, is required. 

Although we tend to place folklore in the philology research area, it is at the 

confluence of many sciences. Folklore covers  the art of words, the music, the dance, the 

traditional costumes, the dramatic art, so that the dynamics caused by the expression of 

folklore on multiple levels ensures its transdisciplinarity. All Romanian literature has its 

origin in folk literature, ancient customs and traditions, and folklore in general. It is a 

natural evolution that the culture people have noticed and encouraged, starting from 

Timotei Cipariu, then Mihail Kogalniceanu and even later in romanticism, traditionalism 

and so on. 

Our investigations have first of all taken into consideration the diachronic content 

of the studied material, so that it can be viewed comparatively and historically. We have 

thus turned to various methods of work such as: analysis, comparison, synthesis, methods 

by which we aimed at systematizing  the published or unpublished information from 

different manuscripts in order to structure them based on the chronological criteria. The 

analysis was conducted in several directions: we studied in detail the folkloric activity of 

several scholars in the field and then examined the types of materials they collected 

(poetry, prose, sayings, proverbs, riddles, traditions and customs), as well as various 



personal texts to demonstrate the pursued folkloric model. We then made comparisons 

between how different folklorists worked and their purpose at various historical 

moments, as follows: the representatives of the Transylvanian School had only some 

sporadic and unsystematic folkloric concerns, but Cipariu surpassed this level by 

understanding the importance and value of the folkloric works, but we suspect that  his 

purpose was also not entirely focused on the development of folklore, because he was 

using the gathered text to demonstrate his linguistic theories. However, Cipariu was a 

starting point for folklore, his followers, Nicolae Pauleti, Ion Micu Moldovan, Alexiu 

Viciu, and so on, at the urging of their mentor, made hard efforts to collect and publish 

the Romanian folklore. We sometimes compared the folklore texts or texts of folkloric 

inspiration with subsequent texts that they have prefigured or influenced (Coșbuc's erotic 

poetry prefigured by Dorul poetry by Timotei Cipariu; Patimile după Iancu by Teofil 

Răchiţeanu inspired by the songs about Iancu published by Monica Anton and Ion 

Mărgineanu). Our research required a systematic browsing of the bibliography: published 

folklore collections, studies that include references to folkloric work, autobiographical 

works, but also dictionaries and literary histories, studies and articles about folklorists 

and folklore from Blaj. 

The paper is structured into five chapters, which contain a variable number of 

subchapters. The first chapter titled Blajul - History and Culture. Historical and Cultural 

Marks in the History of the City (Blajul – istorie și cultură. Repere istorice și culturale în 

istoria orașului) make an image of the city since its founding. Blaj is a historical and 

cultural center that marked the history of the nation and gave the country valuable people 

and moments that have forever changed the fate of the Romanian people. 

The second chapter The Transylvanian School - a Heroic Moment in the 

Development of National Culture and Literature. Folklore Concerns of the Transylvanian 

School Representatives (Școala Ardeleană – un moment eroic în dezvoltarea culturii și 

literaturii naționale  Preocupări de folcloristică la reprezentanții Școlii Ardelene) 

resumes the activity of the Transylvanian School leaders, focusing the analysis on the 

first folklore activities of the representatives in this group. Until the time of the 

Transylvanian School the attention given to folk tradition and folk poetry was occasional 

and unconscious, but culture people such as Gheorghe Şincai, Samuil Micu or Ion Budai-



Deleanu asserted their conscious cherish for folklore and unwritten art. The importance 

of Transylvanian School for the development of Romanian folklore is indisputable, the 

movement of these Romanian intellectuals enrolling in the evolution of the ideas 

launched by the century of lights. 

Chapter Three, An Encyclopedic Personality - Timotei Cipariu. Folklore 

Concerns (O personalitate enciclopedică – Timotei Cipariu. Preocupări de folcloristică) 

seek to develop a profile of the erudite from Blaj, who became an encyclopedic 

personality. He has been known in history as a road opener in many fields that weren't 

previously dealt with. His folklore activity started with the gathering of folk literature. 

Although it is unlikely that Cipariu wanted to publish them, he rather wanted to use them 

to demonstrate his philological theories about the latinity of Romanian language, the texts 

he collected were preserved over the centuries. Moreover, Cipariu highlighted their value, 

urged contemporaries to collect such materials, establishing some scientific norms. The 

influence of folklore affected his poetry, and when he stopped writing more, he devoted 

himself to studying unwritten poetry from a scientific and theoretical point of view: 

discovering the value and the role he can play in the development of literature and 

national culture. 

Another subchapter presents the work of several of Cipariu's followers: Nicolae 

Pauleti, the author of the folk poetry collection, Romanian Songs that Younsters Sing 

While Dancing (Cântări și strigături românești de cari cântă fetele și ficiorii jucând ), 

which is supposed to have been done at the impulsion of his teacher, Timotei Cipariu; 

Ioan Micu Moldovan, the closest apprentice of Cipariu, managed to mobilize his students 

to gather folklore, thus making one of the most important folklore collections. It was 

offered to Jan Urban Jarnik and Andrei Bârseanu  who selected in Doine și strigături din 

Ardeal, an important part of the original collection. Ioan Micu Moldovan succeeded in 

implementing the method of collecting folklore with the help of students, and he was 

followed by: Teodor Petrisor, Alexiu Viciu, Alexandru Ciura, Traian Gherman and 

others; Ioan Rusu, author of the poetry Rejected Lover (Iubita părăsită), at which 

publication, in 1838, Gheorghe Bariţiu made a call for continuous collection of folklore; 

Andrei Mureşanu published studies on folk culture (poetry, music and painting), in which 

he made a realistic analysis of how they are perceived, demonstrating his conception of 



folklore, specific to his Forty-Eighters generation; Ștefan Cacoveanu collected stories 

from Transylvania, being at the same time visibly influenced in his writings by unwritten 

works of art. Alexiu Viciu was a professor in Blaj, who had published studies about 

different Romanian customs, focusing on carol singing and collecting a large number of 

texts of great value  in the volumes of Colinde din Ardeal  și Flori de câmp (unknown for 

a long time); Aurel C. Domşa gathered folklore from Sibiu and Mures, which he 

published, between 1888-1890, in Familia, by Iosif Vulcan; Augustine Bunea published a 

collection of popular shouts and songs in a manuscript written during his studies in 

Brasov; Alexandru Ciura followed I.M. Moldovan's example and, together with his 

students from Blaj, gathered special carols that he published in a booklet in 1908, a quasi-

unknown material, very hard to find today. 

Chapter IV presents the folkloric activity that took place in the interwar period. 

Here we referred to the Traian Gherman as an ethnographer, folklorist and editor of a 

folklore magazine and also to the evolution of this magazine led by him, The Treasure of 

the Villages (Comoara satelor), an important moment in the Transylvanian folkloric 

activity. Traian Gherman became close to Blaj by his activity here. He began drafting a 

book of physics intended for the Romanian peasants in which he wanted to covor all the 

knowledge and observations of the Romanian peasants related to the environment, 

transmitted from generation to generation. He promoted the collection and valorization of 

the Romanian folk culture in Transylvania, through the magazine that he led. He wrote 

studies describing various old habits such as:  la bute, plugarul sau trasul la apă, 

sângiorzul, claca de la secerat, or winter holiday habits. The Treasure of  the Villages 

was released between January 1923 and 1927, in Blaj, and it showed interest in any form 

of expression of folklore. 

It seemed important to us to give a subchapter  Margareta Maria Hodoșiu, a less 

known folklorist from Blaj (Margareta Maria Hodoșiu- o folcloristă blăjeană mai puțin 

cunoscută), who through work, perseverance and courage became, in 1915, the first 

woman in Transylvania who obtained the scientific title of "doctor" with a thesis on 

folklore. In spite of the times that have not been good at all, Margareta Hodoșiu 

succeeded in doing her doctoral work entitled A román népköltészet Balázsfalva vidékén, 

ie Romanian folk poetry in the Blaj area. The work is basically a collection of nearly 400 



folklore lyrics, accompanied by author's comments. These texts that have not been 

included previously in any other work of the genre. The purpose of this chapter is to 

bring to the forefront the activity of Margareta Hodoșiu and her book and to give her the 

place she deserves in Romanian folklore. 

Here we also detailed the folkloric concerns of the great teacher, Alexandru 

Lupeanu Melin. As director of the Central Library in Blaj, he discovered the manuscript 

of Nicolae Pauleti, which included a collection of Romanian folklore from 1838. He 

published a booklet with over 160 texts from Pauleti's manuscript, thus making it 

available to the public. 

We have not overlooked the efforts made by Professor Pavel Dan to collect 

folklore texts that he recorded through phonetic transcription to capture the true beauty of 

these folk works. He did not just gathered folklore, but he also wrote studies in which he 

analyzed various motives of folk literature, comparing them with their variants in other 

literatures. 

The last chapter reviews the contemporary folklore concerns such as: Teodor 

Seiceanu, Monica Anton and Sabina Victoria Marinescu. Obviously folklore lovers, they 

have tried to show how folklore manifests itself nowadays, or how urbanization and 

modernity have affected historical traditions, customs, and oral texts. 

The five chapters are followed by conclusions that focus on the evolution of Blaj's 

folklore, starting from the Transylvanian School to date, and some annexes which include 

some less known pages in this field. 

Going through this arc over time, we tried to point out the stages that we 

considered important in the development of folklore, building a panoramic view of its 

evolution, a process by which we tried to emphasize the significant role of the Blaj's 

scholars  in the appreciation, gathering and capitalization of our national treasure. 
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