
Cã pre’ mulþi ºogori îmi
face!
Mãrgând sara pã uliþã,
Tãt ºogor ºi ºogoriþã;
Mãrgând sara pã cãrare, 
ªogoriþele-mi dau vin,
ªogorii de cap mã þân;
ªogoriþele-mi dau bere,
ªogorii îmi dau pã piele.
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Vinã ciumã, ie-mã, du-mã!
Cã m-am urât cu lucru’
Ca ºi boul cu jugu’;
Cã m-am urât cu lumea 
Ca ºi vaca cu funea.
Crâºcã iadu’ ºi mã cere,
Fãrã mândra io n-oi mere,
C-amândoi am fãcut rãle!
Crâºcã iadu’, m-o cerut,
Fãrã mândra, io n-am vrut,
C-amândoi rãle-am fãcut!

Informator: Florian Petre,
Preluca Veche

comunicare între lumea celor vii ºi universul defuncþilor. Cartea lui Lom-
bardi Satriani prezintã interes nu doar pentru cã surprinde aspecte inedite
ale relaþiei viaþã-moarte, ci ºi pentru cã oferã deschideri spre arii culturale
mai vaste, permiþând trasarea unor traiectorii  simbolice între tradiþiile 
italiene ºi obiceiurile populare româneºti.

AUGUSTIN MOCANU

Iordan Datcu  - Dicþionarul etnologilor români
Autori. Publicaþii periodice. Instituþii. Mari colecþii. Bibli-

ografii. Cronologie. Ediþia a III – a, revãzutã ºi mult
adãugitã, Editura Saeculum I. O., Bucureºti, 2006, 984

pagini

În noiembrie anul trecut, a ieºit de sub tipar aceastã monumentalã operã, închinatã
culturii populare spirituale a românilor, eveniment de importanþã istoricã pentru
toate ramurile etnologiei româneºti.
Cunoscãtor profund al întregii problematici a domeniului larg al culturii noastre
populare, Iordan Datcu a dedicat lucrãrii de faþã peste treizeci de ani de muncã
stãruitoare, din 1970 încoace, se înþelege cu unele pauze în care a lucrat la altceva.
Prima ediþie, formatã din douã volume: Dicþionarul folcloriºtilor. Folclorul 
literar românesc, cu o prefaþã de Ovidiu Bârlea, realizatã în colaborare cu Sabina
Cornelia Stroescu, a apãrut la Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti,
1979, ºi cuprinde 352 de articole; Dicþionarul folcloriºtilor II. Folclorul muzi-
cal, coregrafic ºi literar românesc, conþine 123 de articole ºi a apãrut în 1983 la
Editura Litera, Bucureºti. Ediþia a II – a, compusã din trei volume: Dicþionarul
etnologilor români, vol. I, II, se publicã în 1998; volumul III, care cuprinde arti-
cole despre: autori, publicaþii periodice, instituþii, mari colecþii ºi publicãri la vo-
lumele I ºi II, apare în 2001, la aceeaºi editurã Saeculum I. O. Aceastã ediþie
însumeazã peste o mie de articole. Ediþia a III – a, al cãrei titlu complet l-am dat
la începutul acestor rânduri, adunã într-un singur volum masiv tot materialul ela-
borat ºi ni se prezintã ca un veritabil lexicon despre tot ce s-a gândit ºi s-a realizat
în domeniul culturii populare spirituale româneºti.
În Cuvânt înainte la Ediþia a III – a, autorul afirmã cã a simþit lucrul la aceastã
operã:...”ca un angajament profund ºi de duratã. Stã mãrturie, în acest sens, noua
ediþie, mult îmbogãþitã la toate compartimentele: autori, publicaþii periodice, insti-
tuþii, mari colecþii.”  În continuare el precizeazã: ”Tipãrim aceastã nouã ediþie cu
sentimentul tonic cã mulþi seniori ºi-au adãugat  alte cãrþi în bibliografia lor, dar
mai ales cu satisfacþia cã am inclus multe articole despre ceea ce s-a numit noul
val de dupã 1990.” p. 22  Recomandãm cu cãldurã Dicþionarul etnologilor
români de Iordan Datcu tuturor celor preocupaþi de probleme de etnologie ºi
credem cã o astfel de operã, unicã în cultura româneascã, nu poate lipsi din raf-
turile bibliotecilor mai însemnate, care se respectã ºi-ºi respectã cititorii.
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O dat chiorii unii păstă alţii.


