.A.HTUHGOHOVEIŞI COLEC'.j.'IILE
DE FOLCLOR
ALF ACADEMIEIROMANE
DE
LucrA BERDAN
Intemeietorulprimei noastre reviste specializateîn publicarea literaturii şi
tradiţiilorpopulare,"Şez;'Hoarea",
Fălticeni(1892-HJ2fJ),
s-a bucurat de aprecierile
contemporanilor,
personalităţide seamăale culturii noastre,printre care şi membri ai AcademieiRomâne: B. Şt. Delavrancea,Al. Philippide, Titu Maiorescu,
'I'eodorT. Burada,Sim. FloreaMarian. In scrisoareadin 30 septembrie189:3către
A. Gorovei,Titu Maiorescuaprcciază: ,.E cuminteşi bine chibzuitărestrîngerea
ce şi-o impunerevistade a nu da decît ceea ce este în realitateavorbiriişi lucrării poporului,în locurile anume precizate, iar nu fantasmagorii şi declama
ţii
goale"1. Orientarearevistei şi recomandărileredactoruluiei, privind felul cum
trebuie reprodusIolclorulcules, se încadreazăvederilorşcolii lui B. P. Hasdeu,
(el care, în cadrul AcademieiRomâne,direcţionapreocupărilereferitoare.la cultura populară.Recunoscindvaloarearevistei,importnntaapariţiei ei - oglindăa
realitătil vorbirii şi literaturii populare,AcademiaRornănăn-a putut, c}iplipsă
de mijloace,să sprijine material publicarearevistei.Totuşi,prin bibl.iotccarulei,
Ion Bianu,cu care Artur Goroveia întreţinut o bogatăcorespondenă,Academia
Hom1Î.nă
i-a solicitatredactoruluirevista pentru specialiştidin străinătatecare se
ocupaucu studiullimbiinoastre2.
Academia,prin V. Alecsandrişi B. P. Hasdeu,urmărea,pe de o parte, publicarea şi premiereaculegerilor, mai valoroase,dc literaturi'!populară,şi iniţia,
pe de altă parte, cercetăriasupraculturiipopulare.
Din 1892,primul an de apariţie a revisteide folclor"Şezătoarea",activitatea
lui Artur Gorovciin domeniuletnografieişi folcloruluise desfăşoarăîn strînsă
kg:UurZtcu indicaţiileşi proiecteleAcademieiRomâneîn acest sens. B. P. Hasdeu propuneîn şedinţa Academieidin 14 martie 1892,pentru premiulEliade Rădulescu,pe anul 1895,subiectul:Botanicapopularăl'omânădin punctulde vecIere
al cl'edinţ,dor,datinilar şi literaturii populare.In scrisoareadin acelaşi an din
1:1'25decembriecătre Eduard Gruber, Ar-turCorovojîi mărturiseşte: "... am început să scriu Botanicapopularădin punct de vedere folcloristic şi pe cît s-ar
putea în comparaţiecu literaturile populareneolatine"3 expi-imîndu-şi
dorinta de
a concurala premiul Academiei.Incercareaera temerară pentru entuziastulanimator, eu o cultură de autodidactîn ale folclorului. De aceea,la începuturile
1In val. Scrisori.către Artur Gorovei,ed, ing!'.şi pref',de Maria Luiza Ungureanu,Bucureşti,Edit,Minerva,1970,p. 273.
2 Vezi scrisorileelin 1896şi 1898ale lui 1. Bianu către Artur Goroveiîn vol.
ScrisorIcâtre .tlrtur Gorovei,ed. ing!'.şi pret de Maria Luiza Ungurcanu,Bucureşti,Edit.Minerva,1970,p. 29.
3 "Hevistade etnografieşi folclor",III, 1958,nr. 1, p. 81.
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activităţiisale A. Gorovciva :raceo operă de compilatie,folosind lucrarile rut
D. P. Hasdeuşi S. F1. Marian. Lucrareamanuscrisă,Botanicapoporuluirom/in
(1895),
scrisăîn colaborarecu M, Lupescu'ii prezentatăde A. Goroveila concursul
Academiei,va :f-iaspru judecatăde S, FI. Marian,referentulprincipalal Iucrurllor de folclordiscutateîn sedinteleAcademieiRomâne.Marian, preocupatde aceeaşi temă şi care înţ.ele:scse
dificultateatratării ei, motivpentru care ii va acorda
am întregi de studiu,monografiarămiriindîn cele din urmă nopub.icată,rdspinge
lucrarea autorilor moldoveni,reprosîndu-i forma dcfcctuoasaa expunerii. Nici
una din cde trei scrieri cu acest subiect prezentateAcademiei,n-a întrunit caliLtJileunei lucrări monograficecare să trateze ştiinţific problema. Ele tnidatl
aruatci-ismul
şi diletantismulautorilorîn acest domeniu.Peste cîţiva ani, in 1897,
S. Fl. Mar-lanîi propunelui Artur Goroveiîn schimbulunor cimilituribucovinenc
să-i trimită cîteva notiţe desprebotanicapopularăromână4, O var-iantail lucrărn
lui A. Coroveişi .M.Lupescuse va tipăr-i mult..mai tîrziu, la Fălticcni,în unG.
Asaltată.de m1l11Ct'0::1Se
colecţii de literatură populară,care aduceauun material bogat,dar şi foarte divers,AcademiaRomânăva iniţia, prin B. P. Hasdeu
şi S. FI. Marian,publicareaunor colecţiimari, cu profil de corpus,care 02iînglobezecît mai multe varianteale unei speciide literatul'ttpopulară,Seria debuteaz(t
cu cele zece volumemonumentalede proverbesi zicâtori,opera lui 1. A. Zanne,
publicatede Academieîntre 1395-·--1903,
dintre care primeleşase au fost premiate,
Ar-turGoroveiadunaseprin colaboratoriirevistei sale numeroaseghicitori,din
care publicaseo parte în 'jŞcz{toarca".
S, Fi. Marian îl anunţă că în sesiuneagenerală a AcademieiRomânedin Hl97s-a hotărît să i se tipăreascăCimilJturile
intr-un volumseparat. Volumulva apare în editura Acndernieiin 1898sub titlul
CimiliturHeromâniloLCu profil elecorpus al specieirespective,colecţiacuprinde
HJGO
de ghicitori,de pe intreg teritoriullocuit de români,desprefiinţe, fenomene
şi obiecte,aducind,pe lîngl materlalulrdin colecţiileanterioare şi un material
inedit, strîns din colaborareaCI11'corespondenţi.Comparativismul,
ca principiu
metodologie
preconizatde D. P. Hasdeuîn alcătuireaştiinţificăa unei colcctii de
folclor,va intra în lTlanierade lucru atit a lui 1. A. Zanne,cît şi a lui A. C;orovei.
Ca atare, ambelecolecţiivor publica şi variante străine ale speciilor, în vederea
comparăriilor cu cele româneşti.Colecţialui il. Goroveinu epuizaseins» repertoriul speciei.Academiava mai publicaculegeride ghicitor!populare.1n 190H,
in
raportul lui 1. Binnu despre Ci.rniliturile
române ele Tudor Pamf'ilc,publicateîn
acelasian, culegători!erau îndemnaţisă completezecolecţialui Goroveipînti se
va ajunge la ,,0 nouă organizaresistematicăa înt.reguluimatel'ial"5.Artl1rGorove,iincercaseîn prefaţa colecţieisale şi o jntroducel'C'itiinţ.ificăasupra specieI,
f2\cînddistincţiiîntre ghicitorişi cimilituri,.J.ntrecare sugereazăcă ar exista un
raport asemănătoraceluia dintre gen şi specie.Datorit[lslabeidezvolt<'iri
a unei
critici folcJoristicein epodi, pl'etenţioasc1econtribuţ.iiteoretice ale l\1i Go]'ovei
n-au fost cenzuratela vremearespectivă,cu excepţ.iaunţ'i recenziiil lui Şt.Ol'<'tanu din 1898din ziarul ,,'l'inerimeaHomtlnă",Abia în 19)1in studiulfilologicşi
folcloricDespl'ecimilituri,publicutîn AnaleleAcademieiHoml1ne,
G. Pascu aduce
unde clarificări,precizîndcă, de fapt, termenulcirniliturăeste o variantă dialectală, pentru Moldova,a termenuluide ghicitoare,Aşadar,teoria lui Gorovei,care
generalizasetermenulcimilitw'ipentru întreg teritoriullocuit de români,cade de
eli:la sine.
După 1900,cei doi mari specialiştiautorizaţiîn cercetareaculturii populare,
13.p, Hasdeuşi S, FI. Marian,nu-şi mai pot spune cuvîntul în Academic,unul
rdragîndu-sela Cîmpina,celălalt stingîndu·-se
timpuriu,în 1907,Sarcina supra..
veghel'iioricntărilol'şi pUblicaţiilordespre.cultura populară.revine lui Ion Bianu,
cu care Artur Goroveiera în bune relaţii de prietenieşi prin corespondenţă,
va
primi în permanenţă,de·121acestn,sfaturi şi înştiinţăridespre publicaţiileiniţiate
de AcademiaRom,lnă.Din martie 1908,la propunerealui Ion Biauu, Academia
4 Scrisom'ca S, FI. Mariandin 1/13mai 189.7,
în,vol. Sc1'isOTi
către Al'tu.1'
G01'ovei,
ed. îngr, :?Îpret de Maria Luiza Ullgureanu,Bucureşti,Edit. Minerva,
lB70,p, 274.
5 "Analele.AcademieiRomâne",seria II, tom XXX (1907-190H),
Secţiunea
literară,p. 215.
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HOIn;;În.ă
va edita seria "Dinviaţa poporului.român",colecţieîn care timp de 23de
ani s-au publicat 40 de volume cu materiale de Iiteratură populară,culese din
toate provinclilefăru. 'Cotîn 1908,Ion Bianuîl anunta pe Ar-turGorove]de intenţia sa de a-l propunemembru corespondental Academieiîn Secţiunealiterară.
AcademiaRomânăva acceptapropunereaîn şcdinţa publicădin 28 mai (10iunie)
H115ca o recunoaştere,îndeosebia marelui merit al ncobosltuluicărturar fălticenean de; a fi scos, biruind greutăţile;de tot felul, revista "ŞezZitoarea",
"ced
mal tbogatărarhivăde folclorce există la noi" care
sta cu cinste alăturea
de multe din străinătate,unde asemeneapublicaţiise
de societăţ!organizate"
6.
De 'acumîncolo,Artur Coroveiva lua regulat parte la sesiunileAcademieii va
putea publicamai mult, sprijiniL de AcademiaRomană.In şedinţa Academiei
din
14 mai 1914,SecţiunealUcrariiaprobasetipărirea, în seria "Din viaţa poporului
român"a culegeriilui A. Gorovei: Credinţeşi s'Uperstiţii,
care va apare în 1915.
'In 1914,Academiapublicaseşi premiase cu premiul "Adarnachi"studiul amplu
al lui Gh.F, Ciausanu:Superstitiilepoporuluiromân î:n asemiîJWte
cu ale altor
popoarevechi şi nouâ. Cunoscîndstudiul lui Ciuusanu,o prlni2! sinteză asupra
problemei,Goroveinu s-a mai hazardatin consideraţiiteoretice,colecţiasa nefiind
decît o grupare de material, 4;)49de super-sti
ţii, după criteriul alfabetic, cum
procedaseşi în CimHiturilesale. Ioan Bianu il sfătuieşte,în 1914,să facă o
lucrare generalăasupra descintecelor,cu profil de corpus, dîndu-i 'Ii preţioase
indicaţii metodologice:"ColecţiaSEtcuprindă numai inedite şi sit fie înzestrată
cu trimiteri şi legături cu toate culegerilepînă acum publicate.O bibliografie
completăa dcscînteceloral' fi de asemeneapreţioasă împreună cu a Iiteraturit
străine relative la ele"7. 1. Blanu l-a ţinut pe prietenul său la curent cu tot
ce s-a publicat în str-ăinătateîn legăturiicu aceasti'ttemă şi i-a furnizat prin
BibliotecaAcademieiRomâne cărţile necesare.In această privinţă, A. Gorovei
a mai beneficiatşi de sfatul şi ajutorul competental lui MosesGaster. In 1911
savantul îi scria din Londra: "Mă bucur foarte mult că faci o culegerecît se
poate de completăa descîntecclorşinu mă îndoiesccă o să fie o lucrare pe
atît ele bogată pe cît. de ş:tii11ţifî
că.. Eu voi face tot ce-mi stii prin putinţă ca
să te ajut"8. Subiectulîl pasiorrasope Moses Gaster însuşi care adunase cea.
1000 ele descîntece,dartlflînd ele lucrarea lui Corovci,sprijinită ele Academia
Română,nu va vintîrz'ia5,'1--j
tr-imităfotocopiide pe materialelesale. pentru îmbogăţirea
lucrăr-ii.
A.
Gorovei
a ani,
lucrat
la această
-vMoroasă
contribuţie .a sa de folclorist,O de
nimp
în care opcră.vcca
a parcurs omai
bibljbgrufio
vastă.
Intre timp; tehnicasacJe cercetare a progresat,urmare a acumulări!unei experienţe şi a însusiri!cu constilnciozitatea sfaturilor unor specialist!avizati
şi a consultăriiunei bibllografiide specialitate
.. Prima mare antologiea descîntecelornoastre, DescînteceleRomânilora apărut în 1931în,!seria Din viaţa
poporului..român,.volum cu care îşi încheie apariţia şi seria respectivă.Corpusul conţine peste 2500 de; descîntececu mcntlonareadiferitelor tipuri, distribuite geografic,ceea ee punea in evidenţă aria de răspîndire,şi cu bibliografia cot-cspunzătoaro.
Mai bine organizateste, de asii'!dat!:",şi stnc1iulteoretic
în care A. Goroveiface un detaliat istoric al practicilorvrăjitoreşti,cum rezula
dindiversq mitologii,la popoare antice, contemporane,neolatinc, anglo-saxone,
sCaJ;tdinave,.
germaniceşi slave, dUpi'1metoda comparativăpo care şi-o însuşise
de la B. P. Hasdeu.Valab.ilEt
rtimîne teza sa despre fonduI păgîn al multor
obi.ceiuricreştine.i\utoruI a omis s,'\ indice doar cadrul ritual al desfăşurării
deseîntecelol'.Aprecierealui Moses Gaster: "Cartea el-tale va rămîne un monument nepreţuit şi baza nestrărnutaUipentru cercetărileştiinţifiee asupra ori6 "Analele.AcademieiHomâne",seria II, tom XXXVII (1914·--1915),
partea
admihistrati
vă şi dezbaterile,p. lD8--199.
7 VoI.Scrisorictle/reJlrtur Gorovei,eel.ingr. şi pret de Maria'Luiza Ungureanu,Bucureşti,Edit.Minerv,a,HJ70,
p. 38.
6 VoLScrisoricătre .1-1rtw·
GOTovei,
ceLingr. şipref. de Maria Luiza Ungureanu,Bucureşti,Edit.1\-ril1erva,
1970,p. 102,
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ginei acestor descînteceşi peraleleiIeţ lor în literatura universală"9, a lui Ovid
Dcususianu,precumşi solicitarealui Arnoldvan Genricpele a traduce împreună
şi a publica studiul în limba franceză,erau o reCunOH'itcre
a valorii lucrării şi
pestehotare.
Alături de pasiuneapentru foclor, menţinută constantdupă publicarea,.Şezătorit",una din marile pasiuni ale lui A. Goroveia fost aceeaa descopeririişi
comentăriidocumentelor,ele istorie sau de istorie literară. In comunicărilesale
din şedinţeleAcademiei,.publicut« în .,Anale",A. Goroveiaduce şi. contribuţii
de istorie literară. dînd la iveală documentedin muzeul Fălticenilorşi din
arhiva personală.,In anul 19:31,AcademiaRomânăîi prerniazăcu premiul .,A1.
Tancoviceanu",
şi îi publicăîn "Anale"lucrareapusă la concursdespre lerofthei
episcopuL
Huşilor,un străbun al mameisale. In 1932AcademiaHomân îi.p:lblică
în "Anale",şi în broşură, comunicareaATtistuL
Matei Milla (lnsemna1'ibtograiice), în care A. Goroveiaduceaprecizăriin legătură cu origineafamiliei,vechimea şi genealogiaei. In anii 19:31,
1933şi 1938'cărturarul f{llticeneanvenea cu
noi contribuţiidocumentarereferitoarela scriitorii Const.Stamati şi Nicu Gane.
In anul Hl.'l5,Artur Goroveiprezintă Academie]Românela concurspentru premiul "V. Adamachi",lucrarea Fi1lticeniipe care o pregătea din anul 191:3.In
şedinţa generalăpublică a Academieidin 30 mai 1936premiul 1 se acordă lui
Artur Gorovei,membru corespondental AcademieiRomâne,pe baza raportului
lui 1. Nistor. Lucrareaera apreciată ca o valoroasăcontribuţiela istoria Moldovei,prin materialuldocumcntarinedit,adus În discuţie de autor. Monografia
Fi1Wceniiva apare în 1938,In 19:35i se publică studiul ElementulpopulaTîn
lit;emtlLTG
cultă, care apăruse in vol. II (1895)al "Şezătorii",Studiul acesta îşi
propune să demonstreze- mai mult la un nivel de popularizare-- cu unele
exempledin literatura universalăşi română, doar cîteva aspecte ale raportului
dintre literatura cultă şi populară.Ambiţia cercetărilorcomparatel-a dus pe
Gorovei,nu o dată, la rezultatedintre cele mai puţin aşteptate.Un exemplu,în
aceeaşiordine de idei îl oferă tot o comunicarela Academie,de mai tîrziu, din
1041,Popoarelebalcanice!n folclorul.românesc,apărută şi în broşură separată.
Ar-turGoroveia participat ca reprezentantalţăl'ii noastre la primul Congres
internaţionalde artă populară,care a avut loc la Praga în octombrie1(J28,cu
o comunicare,Ouăle de Paşti, pe carc i-o va publicaAcademiaRomânăîn 1937.
O nouă contribuţiedocumentară,despre Bibliotecade la Roioplîneşti.
a lui NecuLai Istrati, Artur Goroveio comunicăîn sedinta Academieidin 5 aprilie 1940.
La 25 mai 1940în sedinta publică solemnăa AcademieiRomânesub preşedinţialui C. Rădulcscu-Motru,
SexUl Puscar!upropune pc Artur Gorovei"ca
membruonorat'al AcademieiRomâne.în credinţacă.aceastădistincţiedin partea
celei mai înalte instituţii culturaleva încununadupă merrt o activitatelungii şi
f'ertilă a distinsuluinostru folclorist.rcînviitor al trecutului românescşi seriilor de seamă."10.Şi în scrisoareacldresaLii
lui Ai-turGoroveidin mai 1940în
care îi anunta alegerea sa ca membrude onoare al AcademieiHomâne,SexUl
Puşcariu sublinia: "Trecîndu-vădin rindul membrilorcorespondenţiîn cel al
mernbrilorde onoare, ca (AcademiaRomână 11,11,)
nu a adus un omagiu număr'l!luiele ani, ci acliviU\ţiirodnice i variate. pe teren ştiinţific şi literar,
care a elat 'aniloraceeasinoblete si drept de recu!lostinUt
unanimă"". Numirea
lui Artur Goroveica n;embrude )n()al'eal /\cademi'i enea ca o recunoaştere
supremăa meritelorcelui cEiruiarevista "SezM,oarea"
:li aduseseşi un prestigiu
internaţional,ca membru la ,.societedes TraditiollsPopulaires"(Paris),la .,SocieUlper le t1'adizionipopolari"(Homa),vicepreşedintela ..InternationalFolklore
Assodation"(Chicago).Dupi'l1040,Artur Gomveimai prezintflla Secţia Uterar{l
a Academieişi alte comunicări:,';>erpelc
de casl(si LegendaGl'bo1'ilor
îmbră.ţiş-aţi,
9 Vol. Scrisoricii/re Arf;v.rGorollei,ee!.îngr. si preT.de Marla Luiza Ungurcanu,Bucureştî,E:dit.
Minerva,1970,J),106,
1o,.AnalelcAcademieiHomâne".sel'Îa II, torn LX, (1}J:39-HJ40l,
p. 158.
11Vol. Scrisoricătre Art.1lrGOTOVei,
ed. îngr. şi pret ele Maria Luiza Ungureanu,Bucureşti,Edit.Minerva,1970,p. XXIII.
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._-'---------în 19'11,Ambelesînt Lotîncercăride folclor'comparat.In prima, autorul,pornind
de la nar-arenunei povestiripe această temă, culeasă de M, Lupescudin satul
Crucea-Broşten
i, jud. Suceava,urmaresteaceastăfoarte veche credinţă,aparţinînd
tuturor popoarelor,la românisi în folclorulfinlandez.In final, citeazăcopiosdin
lucrareaunui autor finlandez,'Martti Haavio,A doua comunicareeste o înşiruire
de variante din literatura chineză,din folclorulanglo-saxon,variante din Ilteratura noastră populară,publicatein colecţiilelui V, Alecsandrişi At. Maricnescu.
pentru ca, în fine, s'i se citeze variante inedite,majoritateamoldovene.Studiul
uropr+u-zisasupra acestor variante, din care să se poată desprindesemnificaţia
legendeişi explicaţiaei. lipseşte,autorul menţioninddoar că în alte părţi s-au
făcut studii interesante,Artur Goroveiîncercaseîn IfJ2!)să organizezecu colaboratoriisăi de folclor din diverse provinciiale ţării o asociaţiea folcloriştilor
din ţarii şi un congres,pentru a da o direcţie ştiinţificăculeger+lorde folclor.
Kl cere, prin Ion Bianu, sprijinul Academiei,unde ar urma să se depună toale
manuscr-isele
cu materialul adunat de membrii societăţiişi obiecteledonate, în
cazul cii Academiaar Infiinţa "o secţie specială a folclorului".L Bianu îi sugereazăalegerealui Ovid Densuslanuca preşedinteal acesteiSocietăţi.Din Iipsă
de coeziune,aceastăsocietatenu s-a mai înfiinţat.0, DensuşianupropuseseAcademiei Române,în 1920,un plan sistematicde culegereşi publicarea materialului de literaturăpopularădupă normeştiinţificE'de transcriereşi Artur Gorovei,
vechiul animator al culegerilor de folclor de la sfîrşitul secoluluial XIX-lea,
saluta în persoananoului academician,pe cel care va prelua stafeta viitoarelor
cercetăriîn domeniulculturii populare.
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