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Volumul a apărut la Editura SAECULUM I. O., 2010, 599 p.
Autorul deschide masiva lui carte cu Argument, la începutul căruia declară: M-am străduit

să fiu, din 1966 încoace, cronicar al cărţii de etnografie şi folclor. Apoi notează: N-am fost şi nu sunt,
fireşte, singurul care şi-a asumat acest demers. După ce enumeră o serie de nume de cronicari: Adrian
Fochi, Ion Taloş, Ion Cuceu, Ion Şeuleanu, Nicolae Constantinescu, Petru Ursache, Otilia Hedeşan
etc, precizează că toţi au exercitat acelaşi oficiu, evident, fiecare în manieră proprie şi cu accent pe
una sau alta din disciplinele etnologiei.

Materialul volumului este structurat în două secţiuni : I. Cronici. Articole, 156 de piese (pp.7-
442) şi II. Revelaţia documentelor, 20 de texte (pp. 443-576). Despre această problemă, Iordan Datcu
spune: Am strâns, în volumul de faţă, cronici, articole şi câteva seturi de scrisori primite de la o serie
de personalităţi, acestea fiind, în opinia noastră, contribuţii la autodefinirea acestora, la cunoaşterea
opiniilor lor în varii chestiuni.

Cartea a fost clădită filă cu filă vreme de 45 de ani. Ea s-a născut şi a rămas unitară, trăsătură
definitorie susţinută de apartenenţa tuturor subiectelor la domeniul larg al etnologiei şi de atitudinea,
conştiinţa, simţirea, sistemul gândirii ştiinţifice şi metoda de cercetare ale autorului, care s-au
constituit ca note caracteristice constante ale activităţii sale de etnolog.

Eseurile care alcătuiesc volumul se caracterizează printr-o coerenţă strânsă, rezultată din
specificul fiecărui subiect tratat. Astfel, pe neobservate, cititorul este introdus în sfera temei discutate,
este informat suficient de bine pentru a putea înţelege şi recepta fără dificultate chiar şi părţile mai
dificile ale fiecărei piese şi abia apoi este îndreptat spre liman, deschizându-i-se perspectiva
viitorului.

Materialele foarte variate ale cărţii ni se înfăţişează ca aspecte: când foarte vii şi concrete
dotorită informaţiei bogate, diverse şi proaspete pe care o difuzează, când ca idei profunde,
generalizatoare, extrase din fondul de bază comunicat. Din acest motiv le putem apropia fără a greşi
de Dicţionarul etnologilor români, ediţia a III-a, 2006, în relaţie cu care cronicile şi articolele în
discuţie au funcţia de material pregătitor şi exemplificativ.
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Există o lungă serie de autori care s-au impus în câmpul etnologiei româneşti prin
importanţa teoretică şi practică a contribuţiei personale, constituind adevărate repere de orientare
a cercetării pe termen lung şi prin rezultatele concrete obţinute, care, în timp, au devenit modele
clasice de studiu. Despre această categorie de autori deosebiţi, Iordan Datcu a scris de mai multe
ori şi, de asemenea, numele şi operele lor au constituit mereu puncte de referinţă cu mare greutate
în demersurile urmate. Printre cei aleşi se află: Vasile Alecsandri, Ovidiu Bârlea, Constantin
Brăiloiu, Dumitru Caracostea, Petru Caraman, George Călinescu, Ovid Densusianu, Mircea Eliade,
Adrian Fochi, Artur Gorovei, Dimitrie Gusti, B. P. Hasdeu, Nicolae Iorga, Sim. Florea Marian, Ion
Muşlea, Ovidiu Papadima, Mihai Pop, Ion Taloş, Gheorghe Vrabie etc.

Într-o scrisoare din 26 oct. 1993, etnologul Paul Petrescu apreciază astfel însemnătatea
activităţii multiple a lui Iordan Datcu: Ce-aţi făcut Dvs. pentru etnografia şi folclorul românesc va
rămâne ca o importantă piatră de temelie şi mărturie în istoria ştiinţifică românească a celei de a
doua jumătăţi a secolului al 20-lea, adică anii în care s-a încercat cea mai sistematică şi amplă
anihilare a fiinţei noastre şi a spiritului românesc.

Prin tot ceea ce conţine, această carte a D-lui Iordan Datcu aduce în faţa noastră un tablou
vast al mişcării ideilor, al zbaterilor, al preocupărilor ardente în împrejurări vitrege, uneori, şi al
rezultatelor, sprijinite pe muncă titanică şi chiar pe sacrificii, în domeniul etnologiei româneşti de
pe la 1966 încoace, de aceea o recomandăm cu căldură tuturor celor care se simt atraşi de cultura
noastră tradiţională şi doresc să ştie câte ceva despre ea.
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