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REZUMAT 

Cuvinte cheie: folclor, folcloriști, culegere, Blaj, cultură, Școala Ardeleană, Timotei 

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

„Comoara satelor”, inițiator,  

 

Trăim vremuri în care identitatea unui popor se estompează uneori datorită unei 

unei diversități de factori. Materialul intelectual, cultural, social depășește frontierele țării 

devenind tansnațional destabilizând barierele existente până acum. Academicianul Ioan 

Aurel Pop menționa în discursul său Meseria de istoric la începutul mileniului al treilea, 

rostit la Congresul Național al Istoricilor Români (la Cluj-Napoca, în 25 august 2016) că, 

din păcate, trendul contemporan este de ignorare a trecutului omenirii, a experienței de 

viață a comunității. Acest fenomen se perpetuează în ciuda faptului că trecutul este 

dimensiunea cea mai importantă la care avem acces. Prezentul durează o clipă și apoi 

devine trecut. Viitorul este mereu incert. Astfel, trecutul înseamnă viața atâtor generații, 

iar cunoașterea lui presupune cunoașterea vieții. Percepția trecutului ca fiind inutil, 

combinată cu un narcisism al generațiilor noi care se cred superioare, ne impune un 

handicap în cunoașterea de sine și în dezvoltare. 

Într-o epocă a vitezei în care totul se întâmplă foarte rapid și toți încercăm să 

ținem pasul cu noutățile, comunităților în curs de dezvoltare, așa cum este România, li se 

estompează spiritiul național care îi caracterizează. Regăsirea propriei identități nu se 

poate realiza decât printr-o întoarcere la ceea ce ne definește, la ceea ce suntem ca 

indivizi aparținători unei comunități. Acest lucru este folclorul care, așa cum îi spune și 

numele, reprezintă înțelepciunea poporului deoarece izvorăște din trăirile și viața omului 

de rând, tratând teme și aspecte valabile pentru întreaga umanitate precum: binele, 

adevărul, viața, durerea, speranța și iubirea, însă în manieră proprie, specifică neamului 



nostru. Cultivarea folclorului și publicarea  acestuia constituie o întoarere la rădăcini, la o 

bază solidă pe care să construim apoi modernitatea și societatea secolului XXI. 

Deși suntem tentați să credem că toate țările au un folclor propriu, sunt unele 

spații etnice în care folclorul nu mai există ca element productiv, riscând să se piardă în 

negura timpurilor.Totodată, există și domenii ale folclorului neacoperite de cercetarea 

modernă. De aceea, problematica folclorului nu se mai pune atât de simplu, în termenii 

uzului turistic, ci ar putea fi considerată ca acces la o adevărată valoare. România face 

parte dintre puținele spații care conservă elementele folclorice vii, producând încă folclor. 

Astfel, această problemă ar trebui privită din perspectivă europeană și nu ar trebui să ne 

rezumăm la un context regional sau național. Folclorul nu este expresiv doar prin forma 

aleasă sau prin elemente de suprafață, ci este produs de omul de rând și izvorăște din 

trăirile, sentimentele, mentalul și viața omului simplu, dar nu este nici pe departe un 

simplu produs al aculturației, fiind un fenomen de spiritualitate. Fundamentarea lui pe 

experiența trăită, redată cu multă expresivitate, asigură depășirea limitelor și granițelor 

zonale și temporale, reflectând o anumită viziune despre lume și viață, o enciclopedie 

artistică a vieții.  

Blajul are un rol important în evoluția istoriei și culturii culturii românești prin 

toată seria de evenimente care au avut loc aici precum și prin personalitățile care și-au 

desfășurat activitatea în acest centru scolastic și cultural și care au imprimat direcții 

novatoare spre emanciparea culturală a poporului român. Ceea ce este mai puțin cunoscut 

este faptul că operele acestor intelectuali de seamă sunt puternic influențate de folclorul 

românesc pe care l-au prețuit și l-au considerat piatra de temelie în dezvoltarea poporului 

român. Pentru asta, ei au cules folclorul, l-au studiat și i-au îndemnat pe urmași să nu îl 

lase să se piardă în negura timpului. Astfel, intelectuali blăjeni sau din alte părți dar care 

au avut o legătură puternică cu Blajul au contribuit la dezvoltarea folcloristicii din această 

zonă. 

Orășelul de la confluența Târnavelor a stat și stă de multă vreme în atenția 

cercetătorilor, recunoscându-i-se meritele în toate domeniile, însă folcloristica blăjeană 

nu a beneficiat de o cercetare de anvergură. Demersul analitic întreprins pentru realizarea 

lucrării propune abordarea preocupărilor folcloristice ale intelectualilor blăjeni, indiferent 

de scopul urmărit de ei în momentul istoric la care se aflau. Interesul pentru această temă 



a rezultat din dorința de a oferi o imagine amplă și exactă, pe cât posibil, asupra 

cercetărilor inițiate de-a lungul timpului asupra folclorului din zona Blajului, imagine 

care nu a fost finalizată până acum de nici un cercetător și de a oferi un răspuns la 

întrebarea: în ce măsură folcloristica Blajului a influențat cultura românescă? Actualiatea 

temei este indiscutabilă având în vedere dorința tuturor cercetătorilor de a scoate la 

lumină trecutul poporului roman, în pofida direcției actuale de ignorare a trecutului, 

fenomen ce se generalizează pe măsură ce trece timpul.  

În alegerea personalităților care au avut preocupări legate de folcloristica 

blăjeană, orice circumscriere spațială este arbitrară. Nu am considerat potrivit ca studiul 

să se  limiteze doar la cei care s-au născut sau au trăit toată viața în Blaj, ci am selectat și 

iubitori de folclor din alte zone care au devenit blăjeni prin activitate, care s-au format în 

spiritul Blajului (spre exemplu: Andrei Mureșanu, Augustin Bunea, Pavel Dan, Traian 

Gherman ș. a.), deoarece aceștia au contribuit în egală măsură la culegerea și promovarea 

folclorului din această zonă. 

În demersul cercetării am pornit de la ideea că evoluția folcloristicii blăjene a 

influențat modul de raportare al poporului român la tradiții și de la sublinierea 

importanței acesteia în procesul de formare a identității naționale. Numeroasele 

personalități care au ieșit de pe băncile școlilor din Blaj au avut un rol deosebit de 

important în toate domeniile culturii și implicit, în folcloristică. Ei au intuit repede că 

folclorul este o sursă inestimabilă de inspirație pentru opere literare, care să ne reprezinte 

pe noi ca națiune și în care să ne regăsim, și-au dat seama că în creațiile autorilor anonimi 

transmise din generație în generație se află tezaurizate toate năzuințele, durerile și 

bucuriile poporului nostru, chintesența identității noastre. Acești formatori de cultură, 

majoritatea fiind și dascăli ai Blajului, au găsit de cuviință să-i implice pe studenții lor în 

procesul de culegere și prezervare al creațiilor populare, făcând, în unele situații apel la 

intelectualii orașelor și ai satelor,  la elevii Blajului, adevărați fii de țărani, și la toți cei 

care iubeau poporul român să culeagă aceste nestemate îzvorâte din simțămintele pure ale 

oamenilor simplii. Oamenii Blajului au luptat neîncetat pentru ca obiceiurile, tradițiile și 

cântecele populare să fie culese și păstrate peste veacuri pentru ca și urmașii lor să poată 

să aibă acces la această primă formă de literatură. Pentru ca acest proces să nu se producă 

haotic și superficial, ei au întocmit și mici îndreptare pentru culegerea operelor populare, 



insistând pe notarea exactă, fără adăugiri, truncheri sau modificări ale textului original, pe 

notarea informatorului, a localității și alte reguli folcloristice pe care ei le-au pus în 

aplicare de timpuriu. Printre oamenii Blajului care au avut contribuții în culegerea și 

studierea folclorului pot fi amintiți mai întăi deschizătorii de drum din perioada 

iluministă, reprezentanți ai Școlii Ardelene, la care se constată primele preocupări de 

folcloristică, strâns legate de combaterea superstițiilor. Urmează la rând generația 

pașoptistă, în rândul căreia se numără Timotei Cipariu, George Barițiu, Simion Bărnuțiu, 

adevărați deschizători de drumuri în acest domeniu. Cel care a ridicat preocuparea la 

nivel de studiu programat a fost însă Nicolae Pauleti, cel care a oferit prima colecție 

demnă de interes a folclorului zonei. Cercetările au continuat cu Ioan Micu Moldovan, 

Ioan Rusu, Alexiu Viciu, Traian Gherman, Margareta Maria Hodoșiu intelectuali cu 

dragoste de neam și țară care au devenit exemple, în activitatea lor folcloristică, pentru 

alți cercetători contemporani. În altă ordine de idei, dacă privim folclorul ca o 

enciclopedie a trăirilor omului de rând, putem regăsi o latură religioasă puternic 

imprimată, aceasta fiind unul dintre multiplele niveluri ale existenței umane. Blajul nu a 

fost doar un oraș de școli, ci și unul al religiozității, al Bisericii, al clerului, fapt care și-a 

pus amprenta asupra omului de rând și asupra modului de gândire și a personalității sale.  

Inevitabil, folclorul a împrumutat și adaptat diverse elemente religioase creând astfel o 

particularitate a folclorului din zona Blajului. 

 Pentru a demonstra importanța folclorului din această zonă în definirea 

trăsăturilor psihologice, a mentalului colectiv și, în ultimă instanță, a stimulării procesului 

de constituire a identității naționale, am fixat următoarele obiective: să facem cunoscute 

toate cercetările folcloristice importante din această zonă, să subliniem pionieratul 

Blajului, prin oamenii săi, în domeniul culegerii și promovării folclorului, să demonstrăm 

faptul că cercetătorii blăjeni au contribuit în mod substanțial la fixarea normelor și a 

procedeelor de culegere și studiere științifica a folclorului.  

Folcloristica blăjeană are meritul de a fi deșteptat și pornit un adevărat curent de 

interes pentru cultura și literatura națională, oferind mostre de culegere și studiere a 

acesteia, stimulând astfel interesul altor cercetători, din alte zone cu folclor bogat să se 

aplece asupra acestuia și să-l ofere spre cercetare. Vom oferi câteva exemple legate direct 

de preocupările blăjenilor. E vorba mai întâi de Ioan Budai Deleanu, scriitor și istoric de 



valoare care a introdus în opera sa literară fundamente mitico-magice evidente. Ovidiu 

Bîrlea care a scriu un studiu de referință despre Ion Budai-Deleanu, Ion Budai-Deleanu și 

folclorul a pus în valoare aceste aspecte. Creația lui Nicolae Pauleti a fost studiată de 

Alexandru Lupeanu-Melin, care  a publicat pentru prima dată o parte din textele culese de 

Nicolae Pauleti, dar și de Ioan Chindriș care i-a editat opera. Alți doi folcloriști clujeni,  

Ion și Maria Cuceu au reeditat culegerea de folclor a lui Ioan Micu Moldovan realizată cu 

ajutorul elevilor, într-un mod științific. Virgiliu Florea a scos a lumină o altă culegere 

rămasă în manuscris, Poezii poporale din câmpie tot a lui Ioan Micu Moldovan, realizată 

de elevii acestuia. Mircea Popa, în monografia închinată lui Timotei Cipariu a surprins 

într-un capitol special aspecte legate de  ipostaza de folclorist a lui Cipariu. Mai amintim 

faptul că Ion Mușlea a scris articole de mare valoare despre activitatea folcloristică a lui 

Samuil Micu-Klain și despre cea a lui Timotei Cipariu etc., atrăgând astfel atenția asupra 

numeroaselor realizări care s-au produs în școlile Blajului în acest răstimp. Considerăm 

astfel, că se impune o cercetare amplă a tuturor celor care au contribuit la studierea și 

evoluția folcloristicii blăjene, care să cuprindă atât rezultatele cercetărilor anterioare, cât 

și o nouă perspectivă, de data aceasta panoramică, asupra folcloristicii din această zonă. 

Deși avem tendința de a situa folclorul în aria de cercetare a filologiei, acesta se 

află la confluența mai multor științe. Folclorul înglobează atât arta cuvântului, cât și 

muzica, dansul, portul tradițional, arta dramatică, astfel încât dinamica provocată de 

exprimarea folclorului pe mai multe niveluri asigură transdisciplinaritatea folcloristicii. 

Întreaga literatură românească are la origini literatura populară, obiceiurile și tradițiile 

străvechi și folclorul în general. Este o evoluție firească pe care au remarcat-o și au 

încurajat-o oamenii de cultură din toate timpurile de la Timotei Cipariu, la Mihail 

Kogălniceanu sau chiar mai târziu în romantism, tradiționalism etc.  

Investigațiile noastre au avut în vedere înainte de toate o cuprindere diacronică a 

materialului studiat, pentru ca acesta să poată fi privit comparativ și istoric. Am apelat 

astfel la metode de lucru precum: analiza, comparația, sinteza, metode prin care am 

urmărit sistematizarea informațiilor publicate sau a celor inedite din diferite manuscrise 

în vederea structurării lor pe baza criteriului cronologic. Analiza s-a realizat pe mai multe 

direcții: am studiat în amănunt activitatea folcloristică a mai multor cercetători în 

domeniu, supunând apoi examinării atât tipurile de materiale pe care aceștia le-au cules 



(poezie, proză, zicători, proverbe, ghicitori, tradiții și obiceiuri), cât și diferite creații 

personale pentru a demonstra modelul folcloric urmărit. Am făcut apoi comparații între 

modul de lucru și scopul unor folcloriști cu cel al predecesorilor, astfel: dacă 

reprezentanții Școlii Ardelene au avut doar unele preocupări folclorice sporadice și 

nesistematizate, Cipariu depășeste acest nivel intuind importanța și valoarea operelor 

folclorice, însă bănuim că nici scopul lui nu era pe deplin centrat pe dezvoltarea 

folcloristicii, acesta folosind textele culese în demonstrarea teoriilor sale lingvistice. Cu 

toate acestea, Cipariu a constituit un punct de plecare în folcloristică, continuatorii săi, 

Nicolae Pauleti, Ion Micu Moldovan, Alexiu Viciu ș.a., făcând, la îndemnul mentorului 

lor, eforturi susținute să culeagă și să publice folclorul românesc. Am recurs uneori la 

compararea unor texte folclorice sau de inspirație folclorică, cu texte ulterioare pe care le-

au prefigurat sau influențat (poezia erotică a lui Coșbuc prefigurată de poezia Dorul, de 

Timotei Cipariu; Patimile după Iancu, de Teofil Răchițeanu inspirate din cântecele 

despre Iancu publicate de Monica Anton și Ion Mărgineanu). Cercetarea noastră a impus 

o parcurgere sistematică a bibliografiei: culegeri de folclor publicate, studii care cuprind 

referiri la activitatea folclorică, lucrări autobiografice dar și dicționare și istorii literare, 

studii și articole despre folcloriști blăjeni și folcloristică blăjeană. 

Lucrarea este structurată pe cinci capitole care cuprind un număr variabil de 

subcapitole. Primul capitol intitulat Blajul – istorie și cultură. Repere istorice și culturale 

în istoria orașului realizează o imagine a localității de la confluența Târnavelor, încă de 

la întemeierea lui. Blajul este un centru istoric și cultural care a marcat istoria neamului și 

a dat țării oameni de valoare și momente care au schimbat pentru totdeauna soarta 

poporului roman. 

Cel de-al doilea capitol Școala Ardeleană – un moment eroic în dezvoltarea 

culturii și literaturii naționale  Preocupări de folcloristică la reprezentanții Școlii 

Ardelene reia activitatea corifeilor Școlii Ardelene concentrând analiza în direcția 

primelor preocupări folcloristice în activitatea reprezentanților acestei grupări. Dacă până 

la momentul Școlii Ardelene atenția acordată tradiției și poeziei populare era ocazională 

și prea puțin conștientizată, la oamenii de cultură ca Gheorghe Șincai, Samuil Micu sau 

Ion Budai-Deleanu se remarcă atitudini conștiente de prețuire a folclorului și a creațiilor 

orale. Importanța Școlii Ardelene la dezvoltarea folcloristicii române este incontestabilă, 



mișcarea acestor intelectuali români înscriindu-se în evoluția ideilor lansate de secolul 

luminilor. 

Capitolul al treilea, O personalitate enciclopedică – Timotei Cipariu.  

Preocupări de folcloristică încearcă să realizeze un profil al eruditului blăjean, devenit o 

personalitate enciclopedică ce a rămas în istorie ca deschizător de drumuri în foarte multe 

domenii neabordate până atunci. Activitatea lui folcloristică  se concretizează mai întâi în 

culegerea diferitelor specii de literatură populară. Deși este puțin probabil ca Cipariu să fi 

dorit să le publice, ci, mai degrabă, dorea să le folosească în argumentarea teoriilor sale 

filologice despre latinitatea limbii, textele culese s-au păstrat datorită lui, peste veacuri. 

Mai mult decat atât, Cipariu le-a subliniat valoarea, i-a îndemnat pe contemporani să 

culeagă astfel de materiale  stabilind, în acest sens, niște norme științifice. Influența 

folclorică își pune amprenta și asupra creațiilor poetice ale lui Timotei Cipariu, iar când a 

încetat să mai scrie versuri, acesta s-a dedicat studiului poeziei populare din punct de 

vedere științific și teoretic: determinarea valorii și a rolului pe care îl poate avea în 

dezvoltarea literaturii și culturii naționale. Un alt subcapitol prezintă activitatea câtorva 

continuatori ai lui Cipariu: Nicolae Pauleti, autorul culegerii de lirică populară, Cântări și 

strigături românești de cari cântă fetele și ficiorii jucând care se presupune că a fost 

realizată la îndemnul profesorului său, Timotei Cipariu; Ioan Micu Moldovan, cel mai 

apropiat ucenic al lui Cipariu, a reușit să-i mobilizeze pe elevii săi pentru culegerea 

folclorului, realizând astfel una dintre cele mai importante culegeri de folclor. Ea a fost 

oferită lui Jan Urban Jarnik și Andrei Bârseanu care au selecționat în  Doine și strigături 

din Ardeal, o parte importantă din culegerea originală. Ioan Micu Moldovan a reușit să 

implementeze astfel metoda culegerii folclorului prin elevi, metodă urmată și de 

continuatorii lui: Teodor Petrișor, Alexiu Viciu, Alexandru Ciura, Traian Gherman și 

alții; Ioan Rusu, autorul poeziei Iubita părăsită, la publicarea căreia, în 1838, Gheorghe 

Barițiu atașează un apel pentru culegerea folclorului; Andrei Mureșanu a publicat studii 

despre cultura populară (poezie, muzică și pictură), în care a făcut o analiză realistă a 

modului în care acestea sunt percepute, demonstrând concepția lui specific pașoptistă 

despre folclor; Ștefan Cacoveanu a cules povești din Transilvania, fiind în același timp 

vizibil influențat de creația populară în scrierile lui. Alexiu Viciu a fost profesor la Blaj, 

publicând studii despre diferite obiceiuri românești, concentrându-se pe obiceiul 



colindatului și culegând un număr mare de texte de o deosebită valoare pe care le strânge 

în volumele Colinde din Ardeal  și Flori de câmp (material rămas inedit pentru multă 

vreme);  Aurel C. Domșa a cules folclor din zona Sibiului și de pe Mureș, texte pe care 

le-a publicat, între anii 1888-1890, în Familia lui Iosif Vulcan; Augustin Bunea a 

publicat o colecție de strigături și cântece populare într-o revistă manuscrisă redactată în 

timpul studiilor de la Brașov; Alexandru Ciura a urmat exemplul lui I.M. Moldovan și, 

împreună cu elevii săi de la Blaj, a strâns colinde deosebite pe care le-a publicat într-o 

broșură în 1908, material cvasi-inedit, foarte greu de găsit astăzi. 

Capitolul al IV-lea prezintă activitatea folcloristică desfășurată în perioada 

interbelică.  Aici am avut în vedere activitatea de etnograf, folclorist și redactor al unei 

reviste de folclor a lui Traian Gherman și evoluția revistei conduse de el, Comoara 

satelor, un moment important al activității folcloristice din Transilvania. Traian Gherman 

a devenit blăjean prin activitate desfășurată aici. El a început redactarea unei cărți de 

fizică destinată țăranului român în care intenționa să cuprindă toate cunoștințele și 

observațiile țăranilor români legate de mediul înconjurător, transmise din generație în 

generație, a promovat culegerea si valorificarea culturii populare românești din 

Transilvania, prin intermediul revistei pe care o conducea, a scris studii în care a descris 

diverse obiceiuri populare printre care: la bute, plugarul sau trasul la apă, sângiorzul, 

claca de la secerat sau obiceiuri legate de sărbătorile de iarnă. Comoara satelor a apărut 

în luna ianuarie 1923, până în 1927, la Blaj și a manifestat interes pentru orice formă de 

exprimare a folclorului.  

Ni s-a părut important să acordăm un subcapitol Margareta Maria Hodoșiu- o 

folcloristă blăjeană nmai puțin cunoscută, care prin muncă, perseverență și curaj, a 

devenit în 1915 prima femeie din Transilvania care a obținut titlul științific de „doctor” 

cu o teză despre folclor. În ciuda vremurilor care nu i-au fost deloc prielnice, Margareta 

Hodoșiu a reușit acest lucru cu lucrarea sa de doctorat intitulată : A román népköltészet 

Balázsfalva vidékén, adică Poezie populară românească din zona Blajului. Lucrarea este 

în esență o culegere de aproape 400 de texte populare în versuri, însoțite de comentarii 

ale autoarei, texte care până atunci nu au mai fost cuprinse în altă lucrare de acest gen. 

Scopul acestui capitol este de a aduce în prim plan activitatea Margaretei Hodoșiu și 

lucrarea sa și de a-i oferi locul pe care îl merită în folcloristica românească.  



Tot aici am prezentat și preocupările folclorice ale marelui dascăl blăjean, 

Alexandru Lupeanu Melin. În ipostaza de director al Bibliotecii Centrale din Blaj, a 

descoperit manuscrisul lui Nicolae Pauleti care cuprindea o colecție de folclor românesc 

din 1838. El a publicat o broșură cu peste 160 de texte din manuscrisul lui Pauleti, 

punându-l astfel la dispoziția publicului. 

Nu am trecut cu vederea nici eforturile depuse de profesorul Pavel Dan de a 

culege texte folclorice pe care le-a înregistrat prin transcriere fonetică, pentru a surprinde 

adevărata frumusețe a acestor opere populare. Acesta nu s-a oprit doar la a culege folclor, 

ci a scris și studii în care a analizat diferite motive ale literaturii populare, comparându-le 

cu variantele lor din alte literaturi. 

Ultimul capitol trece în revistă preocupările folcloristice contemporane precum 

cele ale lui: Teodor Seiceanu, Monica Anton și Sabina Victoria Marinescu. Dovedindu-se 

iubitori de folclor au încercat să prezinte modul în care folclorul se manifestă în zilele 

noastre sau modul în care urbanizarea și modernitatea au afectat tradițiile, obiceiurile și 

textele populare. 

Cele cinci capitole sunt urmate de concluzii care vizează evoluția folcloristicii 

blăjene din perioada Școlii Ardelene și până astăzi și câteva anexe care prezintă pagini 

mai puțin cunoscute din acest domeniu. 

Parcurgând aceast arc peste timp, am încercat să punctam etapele care ni s-au 

părut mai importantedin dezvoltarea folcloristicii blăjene, oferind o imagine panoramică 

a evoluției acesteia, proces prin care am încercat să subliniem rolul deosebit de important 

pe care l-au avut cărturarii blăjeni din toate timpurile în prețuirea, culegerea și 

valorificarea tezaurului nostru național. 
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