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Foto Colecþia
FELICIAN SÃTEANU

El le zice fluier scurt,
Oile mai tari se frâng.
Mare vânt s-a scociorât,
Ca din cer pânã-n pãmânt
Oile s-au spãimântat,
Mare zgheret or zgherat.
D-ale cui-s-aceste oi?
D-ale mele º-ale tale.
Eu le port ºi le pãzesc,
Tu le creºti ºi le-nmulþeºti.
Sã hii gazdã sãnãtoasã,
Sã ne dai cinste frumoasã.

De la Ileana Gh. Gridan,
Comãna de Jos, 1958

A. 2

Colind de flãcãu

Colo-n jos ºi mai în josu’
Florile-n dalbe de mãr,
Este-o stancã de juncani,
De juncani, de cai gãlbani.
Prin mijlocu stãvierii
Plimbã-ºi murgu, nebunu’
Sare-n  vânt, sare-n pãmânt,
O, ho, ho, murguþul meu,

Dir. ªTEFAN MARIª

Cuvânt cãtre cititor

Obiectivul principal al revistei Memoria Ethnologica este acela de a
tezauriza, conserva tradiþiile orale - narative, poetice (cântece epice
ºi lirice, rituale, legende, basme etc.) - care se constituie în creaþii cu
trãsãturi specifice moºtenirii tradiþionale, cu funcþie ºi valoare
esteticã. Acest obiectiv este cu atât mai important astãzi când,
datoritã profundelor (ºi acceleratelor) schimbãri intervenite în viaþa
locuitorilor planetei, fenomenele globalizãrii culturale sunt din ce în
ce mai intense. Ca o reacþie fireascã (ºi necesarã) la acest tip de
fenomene apare datoria dezvoltãrii unor acþiuni ºi direcþii de 
activitate prin care se poate conserva, tezauriza ºi pãstra, în memoria
activã a naþiunilor, multitudinea creaþiilor umane ce au generat ºi
structurat diversitatea ºi specificul culturilor Terrei, care au marcat
identitãþi etnice, religioase, naþionale. Dacã vom urmãri cu obstinaþie
acest þel, putem spera, în pragul integrãrii în Uniunea Europeanã, cã
prin cultura tradiþionalã vom contribui la menþinrea identitãþii ºi
individualitãþii noastre ca naþiune.

Unde dai ºi unde crapã.

Foto Felician Sãteanu, Grup de colindãtori, Festivalul obiceiurilor ºi datinilor de
iarnã, Sighetul Marmaþiei, 2005
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