
Prof. PAMFIL BILÞIU

Istoria folcloristicii maramureºene de Dorin ªtef

A apãrut recent la Editura Ethnologica cea de a doua lucrare a lui Dorin ªtef
rezervatã istoriei folcloristicii maramureºene de la origini ºi pânã la cele mai
recente cercetãri din acest sector. Dacã Dumitru Pop, prin lucrarea sa
binecunoscutã Folcloristica Maramureºului, apãrutã în 1970 rezervã cel mai
amplu spaþiu colecþiilor clasice de folclor ºi perioadei lor de dupã 1900: Béla
Bártok, Al. Þiplea, Tit Bud, Tache Papahagi, Ion Bârlea este meritul lui Dorin
ªtef de a aduce la zi aceastã lucrare, având în vedere cã dascãlul de la Cluj a
rezervat puþine pagini perioadei actuale ale cercetãrilor folcloristice.
Conceputã ca o sintezã bine gânditã ºi elaboratã, lucrarea lui Dorin ªtef nu
numai cã acoperã toate etapele cercetãrilor asupra creaþiei populare de la
origini pânã astãzi, dar autorul are ºi meritul de a fi pus la contribuþie noile
descoperiri asupra preocupãrilor pentru folclorul din Maramureº, care s-au
descoperit ulterior sau i-au scãpat dascãlului clujean.
Lucrarea ne evidenþiazã capacitatea de sintetizare a autorului, care se opreºte
mai pe scurt asupra perioadelor amãnunþit cercetate de cãtre Dumitru Pop, dar
care rezervã spaþiul cuvenit perioadei actuale pe care o numeºte Epoca
modernã cuprinsã între anii 1950 - 2005. Meritul autorului este de a fi ºtiut sã
trateze nu numai cercetãtorii ºi culegãtorii, persoane fizice ci ºi instituþiile de
profil, apoi ºi evenimentele ºi manifestãrile mai importante cu rosturi pe linia
valorificãrii culturii noastre populare. Autorului nu i-au scãpat desigur nici
revistele de profil care au gãzduit în paginile ºi coloanele lor articole ºi
materiale referitoare la cultura popularã. De altfel, autorul chiar vorbeºte de o
adevãratã explozie de evenimente, care tangenteazã cercetarea etnofolcloricã.
În acest capitol autorul comenteazã ºi invetariazã toate culegerile apãrute
recent, fie realizate de autori în viaþã, fie ale acelora ale cãror lucrãri s-au
editat recent (Titus Bilþiu - Dãncuº). Desigur epoca actualã reprezintã partea de
investigaþii a lucrãrii. Se evidenþiazã preocuparea autorului pentru
documentarea cât mai amplã, iar baza documentarã este o altã trãsãturã a
lucrãrii lui Dorin ªtef. Autorul înscrie merite remarcabile prin întocmirea în
partea finalã a lucrãrii, a Bibliografiei generale a etnografiei ºi folclorului
maramureºean, care cuprinde: Generalitãþi, Etnografie, Folclor, Sinteze,
Monografii sãteºti ºi zonale ºi Anexe. Acest capitol lucrat cu pasiune de
bibliograf versat este un veritabil instrument de lucru pentru toþi cei interesaþi
de cercetarea acestei inestimabile avuþii care este folclorul. Autorul oferã o
informaþie variatã celui interesat de folclor întrucât inventariazã ºi mese
rotunde, filme cu caracter etnografic, albume etnografice, coregrafie popularã
etc. Meritã subliniatã ºi microantologia de texte de la finele lucrãrii în care
autorul a adunat veritabile perle ale genului, fie ele colinde sau fragmente de
baladã. Aceste anexe au menirea de a sublinia ºi a atrage atenþia faþã de aceste
piese - document. Merite adaugã cãrþii sale autorul ºi prin ilustraþia bogatã care
ridicã valoarea documentarã a volumului, având în vedere ºi ineditul acesteia.
Nu putem trece cu vederea modul în care autorul raporteazã cercetarea localã
ºi o integreazã în contextul cercetãriilor naþionale, subliniind curentele ºi
personalitãþile care în diferite epoci au influenþat ºi cercetãrile din colþul nordic
de þarã. ne gândim la rolul ªcolii Ardelene în veacul al XVIII - lea, al lui D.
Cantemir, apoi în secolul al XIX - lea influenþa pe care au avut-o lucrãrile lui
S. Fl. Marian ºi B. P. Haºdeu. Autorul face referiri ºi asupra personalitãþiilor
mondiale care au avut influenþã pe plan european precum cele ale lui G.
Herder, A. M. Del Chiaro.O lucrare scrisã îngrijit, apãrutã în condiþii grafice
ireproºabile ºi pe care o salutãm în rândul lucrãrilor de referinþã. 

Colecþia 
DRÃGUª ILEANA

Mãi, mândrule, mândru drag,
Zis-ai ºi te-ai blãstãmat
Cã nu vezi ca mine-n sat.
Jurãmântul l-ai cãlcat, 
ªi mai dragã þ-ai aflat.
Nu-i bai, bade, m-ai lãsat,
Vezî cã nu m-am spânzurat.
Lasã, bade, cã-i ajunge,
Cã tu dupã mine-i plânge.
Nici tri zâle n-o trecut,
Pã prag la mine-ai ajuns.
- Mândruþã ce mi-ai fãcut,
De nu pot sã te mai uit?
- Eu bade nu þ-am fãcut,
Pãr din cap þ-am retezat,
ªi pã apã l-am þâpat,
Când a sta apa sã stai,
Altã drãguþã sã n-ai,
Cã drãguþã þ-am fost eu,
Lãsatã de Dumnezeu,
ªi drãguþã þ-aº mai fi,
Da nu m-ai ºtiut cinsti.

De la Maria Rednic 
61 de ani, Onceºti, 2006

Când dreptatea lipseºte tâlhãria împãrþeºte.
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