DIN ACTIVITATEA INSTITUTULUI DE FOLCLOR
S. C. STROESCU
Tradiţia cercetărilor folclorice din ţara noastră este fără îndoială veche. Unele aspecte specifice ale vieţii spirituale a poporului nostru au reţinut atenţia cărturarilor de seamă din trecutul
culturii romîneşti, care, pătrunşi fiind de însemnătatea creaţiei populare au căutat-o pe plaiuril~
ţării, acolo unde ea se păstrase neatinsă şi unde izvora permanent în forme tot mai noi şi tot mai bogate. Cu toate că exista un climat favorabil cercetării folclorice şi se găseau oameni entuziaşti să
o facă, totuşi, cercetarea folclorică în trecut a fost lăsată pe seama interesului individual alculegăto
rilor de folclor şi al marilor creatori ai culturii noastre, lipsind o organizare sistematică pentru cercetarea comorilor noastre folclorice. O cercetare organizată se putea dezvolta numai într-un stat socialist al cărui interes pentru tot ceea ce înseamnă creaţie artistică a poporului nostru, izvorăşte organic
din însăşi structura sa socială şi politică. Astfel, la 5 aprilie 1949, prin decretul No. 136, Prezidiul
Marei Adunări Naţionale a creiat, în cadrul Ministerului Culturii, Institutul de Folclor, fixîndu-i-se
ca scop culegerea şi studierea folclorului patriei noastre, formarea cadrelor de specialişti şi stimularea interesului pentru folclor.
Odată cu înfiinţarea sa, Institutul de Folclor şi-a organizat munca potrivit sarcinei primite
şi potrivit unei principialităţi noi a cercetărilor folclorice.
într-adevăr, spre deosebire de cercetările din trecut, care izolau faptul folcloric de mediul
social din care el izvora, cercetarea actuală a folclorului caută permanent să integreze aceste producţii
artistice populare mediului social din care ele izvorăsc şi pe care el îl reflectă. De aici nevoia
cercetărilor complexe pe teren. Versul este cules odată cu muzica care-l completează, care-l
îmbogăţeşte. Muzica este culeasă odată cu dansul care îi dă cea de a treia dimensiune a gamei
sale. Toate aceste trei aspecte se completează şi se desăvîrşesc, dind cercetătorului o imagine
complexă, tot atît de complexă ca viaţa oamenească însăşi.
Obiceiurile, tradiţiile şi riturile adaogă tot atîtea faţete acestui cristal transparent al mediului
social romînesc. Privit din acest p.d.v., folclorul nu mai poate fi autentic sau neautentic, legat în
chip exclusiv de formele arhaice ale satelor izolate. Creaţia populară trebuie căutată şi în sate şi
în oraşe, şi pe ogoare şi în uzine. Cîntecele, jocurile şi literatura întregului popor muncitor exprimă
ideile, sentimentele şi năzuinţele lui şi nu are sens din punctul de vedere al cercetării ştiinţifice,
să alegem şi să pretindem în chip arbitrar numai pe cele vechi, de caracter arhaic şi să neglijăm
creaţia folclorului contemporan, deşi el nu oglindeşte într-o mai mică măsură, indiferent de gradul
de cizelare al formei, bucuriile, dorurile şi necazurile oamenilor muncii. Folclorul contemporan
oglindeşte străduinţa oamenilor muncii de a-şi făuri o viaţă mai bună şi mai dreaptă şi de a-şi
construi în pace socialismul.
Moştenind la înfiinţarea sa principalele două arhive fonogramice, Arhiva de folclor a
Societăţii Compozitorilor Romîni şi Arhiva fonogramică a fostului Minister al Artelor, Institutul
are astăzi o valoroasă arhivă folclorică, care cuprinde peste 50.024 piese folclorice, înregistrate pe
16.172 cilindri de fonograf, 3.426 feţe disc de patefon, 1.010 de benzi de magnetofon, 22.991
cîntece notate după auz, 17.351 piese material documentar informativ, 1.125 basme, legende etc.
şi peste 600 dansuri notate; este locul să amintim că Institutul a acordat o atenţie deosebită folclorului minorităţilor naţionale. Filiala de la Cluj a Institutului nostru are sarcina să studieze folclorul
maghiar. Nu mai puţin de 12.000 de cîntece şi jocuri, 150 poveşti şi 5000 de ghicitcri au fost culese
în cursul ultimilor ani în cele trei zone importante ale folclorului maghiar din ţara noastră:
Ardealul de vest, regiunea autonomă maghiară şi regiunea ceangăilor din Moldova. Această cercetare a dus la rezultate interesante atît asupra întrepătrunderii dintre folclorul romîn şi cel
maghiar cit şi asupra persistenţii unor elemente foarte vechi ale folclorului maghiar din Moldova.
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~ături de ~olcior:uI maghiar, Institutul a cercetat şi folclorul german, evreu, precum şi folclorul tătar
ş1

bulgar dm regrnnea Constanţa, folclorul lipovenesc din Delta Dunării folclorul sîrb din Banat
!"far3:mu~eş. A~hiva Institutului se îmbogăţeşte pe~anent şi pe calea unor
achmţ1onan de b1bhotec1 şr preţioase manuscrise ale folcloriştilor din trecut printre care
în vrem~a d_in urmă,. P~ lingă m_anuscrisele moştenite de Ia fosta Arhivă de Folclor a Societăţii
Compoz1_tor:_1lor Rom1m, au spont cu o seamă de materiale folclorice ale unor înaintaşi de seamă,
~·. de pilda: G. Cucu, C._ Rădulescu-Codin, A. Voevidca, T. Brediceanu ş.a. Institutul a achizrtronat de aseme~ea preţioasa corespondentă purtată de Bart6k cu I. Buşiţia.
Pentru valonficarea materialelor folclorice de pînă acum, Institutul pregăteşte marea culegere « Folclorul în R.P.R. », corpu-sul folcloric al patriei noastre, care va apărea în cca. 40 de
volume cu caracter de monografii regionale sau tematice. Dintre acestea, primele şase volume sînt
în lucru şi publicarea colecţiei va putea începe în anul 1957.
Institutul de Folclor posedă şi o bibliotecă de specialitate, cuprinzînd 10.000 volume, cărţi
şi periodice, care alături de Biblioteca Academiei R.P.R., de Biblioteca Universităţii din Cluj, de
Arhiva de Folclor a Academiei R.P.R., reprezintă un important centru de documentare în domeniul
folclorului. De asemenea posedă şi un număr de 700 articole şi studii de specialitate traduse din
publicaţiile sovietice şi ale ţărilor de democraţie populară. Adăogăm Ia acest bogat material importanta colecţie fotocinematografică de 8.232 fotografii, precum şi 8 filme cinematorafice de scurt
metraj, cuprinzînd înregistrarea de informatori şi artişti populari, obiceiuri, costume şi tipuri
regionale, dansuri etc.
Pentru a putea fi permanent Ia dispoziţia celor care cercetează creaţia artistică populară, artiş
tilor profesionişti şi amatori cu materiale şi informaţii, Institutul a organizat un cabinet de consultare care în ultimii doi ani a dat 2000 de consultări. Pe lingă aceasta, Institutul organiLează
conferinţe şi prezentări de folclor în cluburi, intreprinderi, unităţi militare şi lunar audiţii de folclor
şi comunicări ştiinţifice pentru marele public.
Pînă în anul 1953 Institutul de Folclor a avut sub permanenta sa îndrumare şi o orchestră
populară, purtînd numele lui Barbu Lăutaru, orchestră care a valorificat prin audiţiile sale
unele dintre cele mai frumoase melodii ale folclorului muzical atît în ţară cit şi peste hotare.
începînd cu vara anului 1953 această orchestră populară a trecut în cadrul Filarmonicei de
stat «George Enescu».
în anul 1954. Institutul de Folclor a colaborat cu studioul Bucureşti Ia realizarea primului film
documentar romînesc în culori despre dansurile şi cintecele noastre populare, filmul « Ciocîrlia ».
în forma sa actuală, Institutul de Folclor are următoarele secţii: muzicală, literară şi coregrafică, care studiază fiecare din punctul său de vedere, materialele culese pe teren. Deosebit de
aceasta, secţiile au ca sarcină permanentă organizarea materialului de arhivă - texte muzicale,
literare şi coregrafice - precum şi valorificarea moştenirii folclorice a trecutului.
Fiecare dintre cele trei secţii a avut de Ia înfiinţarea Institutului şi pînă astăzi o viată ştiin
ţifică proprie, care s-a desfăşurat potrivit planului de lucru anual pe două direcţii: activitatea pe
teren şi activitatea în interiorul secţiei manifestată sub forma unor monografii, studii, conferinţe
şi comunicări. întreg materialul colecţiilor Institutului se bazează pe cercetările de teren făcute de
specialişti în satele şi ora}ele R.P.R. Pentru valorificarea materialului folcloric, prin conferinţe şi
audiţii, cei mai buni interpreţi şi piesele cele mai valoroase odată descoperite pe teren, sînt înregistrate şi în studioul Institutului pentru a obţine imprimări de bună calitate. Potrivit principiilor
şi. metodei de cercetare a Institutului de Folclor, materialul este cules cu toate datele necesare studierii fiecărei piese în ansamblul vieţii folclorice a comunităţii respective, cu obiceiurile şi deprinderile oamenilor, cu viaţa lor artistică şi culturală în general şi cu condiţiile sociale şi economice,
privit în desvoltarea lui. Colecţiile Institutului sînt deci întregite cu un bogat material documentar
asupra fiecărei piese culese, asupra fiecărui interpret de Ia care s-a cules şi asupra credinţelor
şi obiceiurilor, mentalităţii şi vieţii sociale a oamenilor din comunităţile unde s-au făcut cercetări. Activitatea pe teren s-a efectuat în chip permanent de colective complexe sau simple a
căror muncă dirijată şi coordonată de Institut a avut ca scop să completeze, prin adunarea de noi
materiale lacunele încă numeroase din harta folclorică a ţării noastre.
Fără să intrăm în amănunte este suficient să amintim în ordinea desfăşurării lor zonele studiate
în cadrul celor sapte ani de Ia înfiinţarea Institutului. începînd cu anul 1950 cercetările pe teren pentru culegerea d~ materiale folclorice .s-au făcut în ~egiunile:. Iaşi, Bac~~· Ar3:d, .Timiş~ara, Clu~.
Hunedoara Baia Mare, Ploeşti, Craiova, Bucureşti; culegeri de dansuri m reg1umle Iaşi, Bucureşti,
Piteşti, Cr;iova, Stalin, Hunedoara, Arad, Orade~, C'.luj ;_culegeri de basme şi ~ovestiri populare
în regiunile Hunedoara, Baia Mare, ~uceava, Ploeşt1, P1teş~1. ~entru ~o~clorul mun~1!or~sc ~ prospecţiune s-a făcut în regiunile Ploeşti ş1 Hunedoara (valea J1ulu1). Act1V1tatea depusa m mtenorul secţiilor a avut un caracter dublu: pe deoparte organizarea şi valorificarea materialului cules anterior
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şi păstrat în arhiva Institutului, pe de altă parte cercetarea materialului cules în ultimele expediţii
si valorificarea sa ştiinţifică.
·
O primă sarcină care a stat în faţa Institutului a fost reorganizarea arhivei muzicale şi
literare. Înregistrate pe cilindri de fonograf, piesele muzicale şi literare au fost inventariate, înregistrate, clasate pe genuri, teme şi subiecte, transcrise în parte şi puse la dispoziţia cercetătorilor
dinăuntru şi din afara lnstitutului. Această operaţie migăloasă dar necesară a reactualizat o seamă
întreagă de teme folclorice, punînd la dispoziţia cercetătorilor materiale noi, deosebit de valoroase.
în cercetarea pe teren, lnstitutul utilizează - pentru o cit mai fidelă redare începînd cu anul
1951 - mijloace tehnice moderne de înregistrare sonoră pe bandă de magnetofon. Pe lingă înregistrarea materialului folcloric propriu zis, făcut sub supravegherea sectorului tehnic care posedă
un atelier şi un studio pentru acest scop, cercetătorii lnstitutului sînt permanent preocupaţi ca în
acelaş timp să adune pe lingă cintece, jocuri, poveşti etc., un cit mai bogat şi variat material documentar - informativ, care să poată face cit mai concret posibil, înţelegerea multiplelor fenomene ale
artei populare, a problemelor creaţiei şi circulaţiei folclorice. în acest scop metoda de cercetare
a observaţiei directe a fost utilizată pe scară largă, observîndu-se în detaliu manifestările complexe
de viaţă folclorică: nunta, înmormîntarea, colindatul, şezătoarea. etc.
Activitatea ştiinţifică a secţiei muzicale s-a manifestat pe diferite planuri: formarea de noi
cadre precum şi clarificarea unor probleme de morfologie a cintecului popular perfecţionarea metodei
şi tehnicei de culegeri, îndrumarea echipelor artistice de amatori ale sindicatelor şi căminelor culturale (cercetătorii lnstitutului deplasîndu-se la faţa locului), participarea la concursuri, schimb de
opinii în legătură cu problematica creaţiei populare, informarea compozitorilor (romîni şi străini),
prin discuţii şi audiţii. Menţionăm deasemenea citeva probleme în care Institutul, prin secţia sa
muzicală, a făcut un pas înainte: problema creaţiei şi a circulaţiei artei populare, problema tradiţiei
(rolul individului şi al colectivităţii), problema naşterii stilului nou pe baza cintecului tradiţional,
problema genurilor muzicale. În ceea ce priveşte morfologia cîntecului popular s-au lămurit unele
probleme referitoare la moduri, sisteme ritmice şi structura arhitectonică a cintecelor populare şi
legătura dintre melodie şi vers. Au fost adîncite unele probleme privind repertoriul şi stilul lăuta
rilor din Clejani, (studiu în curs de redactare), muzicanţii populari, ritmul jocurilor din Ardeal,
legătura dintre ritmul dansurilor şi al colindelor, creaţia contemporană din unele comune ( Bătrîni reg. Ploeşti, obiceiuri legate de viaţa păstorească (Arietul), de ceremonialul nupţial (Hunedoara,
Moldova etc.)
Secţia muzicală a avut, deosebit de aceste două principale forme de activitate alte două preocupări care s-au desfăşurat pe măsură ce i s-a cerut concursul. în primul rînd ajutorul susţinut dat
orchestrei« Barbu Lăutaru» atîta timp cit această formaţie artistică a funcţionat în cadrul Institutului şi în al doilea rînd colaborarea cu articole şi recenzii la revistele« Muzica»,« Cultura poporului» şi alte reviste. C:mferinţe, comunicări, audiţii publice au fost obiectul preocupărilor secţiei
precum şi o serie de studii şi monografii tipărite in editura« E.S.P.L.A. » Menţionăm volumele apă
rute din ultimii ani:« Cintece şi jocuri pentru orchestre populare»,« Luptăm pentru pace», « Drag
mi-e la gospodărie» (cintece şi melodii populare),« Cîntece din toată ţara (coruri),« 12 cîntece pentru voce şi pian», « 20::> cîntece şi doine», « 100 melodii de jocuri din Ardeal«, « 125 melodii de
jocuri din Moldova», lucrări scoase sub îngrijirea Institutului nostru. în manuscris se găsesc, aştep
tînd tiparul 2 monografii: Radu Anghel şi Pintea Viteazul.
Pentru a sprijini şi a îndruma munca orchestrelor populare ca şi aceea a ansamblurilor de
cîntece şi jocuri, Institutul le-a pus la îndemînă - pentru o mai bună cunoastere a instrumentelor
populare - prin cercetătorii săi următoarele studii apărute în anii 1955-56: « Instumentele muzicale
ale poporului romîn (Tiberiu Alexandru),« Metoda de ţambal» (Const. Prichici), «Metoda de cobză»
(Const. Zamfir şi I. Zlotea), precum şi un studiu despre« Nai» (supliment nr. 6,1954 din revista
·«Muzica») de V.I. Nicolescu.
Alături de maestrul Sabin Drăgoi, Em. Comişel, Tib. Alexandru, J. Jagamas (Cluj) au
contribuit cu colaborarea lor la volumul omagial « Studia memoriae Belae Bartok sacra».
în cadrul valorifi::ării colecţiilor clasice de folclor a apărut, pînă acum, colecţia Anton Pano:
{< Cîntece de lume» ediţie îngrijită de Gh. Ciobanu.
Filiala de la Cluj, prin cercetătorii ei de la secţiile muzicală şi literară a adus o contribuţie importantă prin studiile lor:« Moldvai Csăng6 Nepdalok es Nepballadak» (Farago J6zsef
Jagamas Janos şi Szeg6 Julia), «A szegeny Ember Vălăra» (Farago J6zsef,), « Farkas Barkas~
(Farago Jozsef), « Bart6k Bela» (Szeg6 Julia).
Secţia literară a desrăşurat o activitate paralelă participînd în egală măsură la expediţiile pe
teren, la reorganizarea arhivei de folclor şi la valorificarea ştiinţifică a materialului. Activitatea
ştiinţifică a secţiei literare a cuprins o seamă de comunicări şi conferinţe, i:le studii şi monografii.
Publicaţiile ştiinţifice ale secţiei literare nu sint prea numeroase. Dacă lăsăm de o parte colaborarea
0
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şi la Biblioteca pentru toţi, studii introductive sau
patru smt lucranle care trebuiesc menţionate. Două dintre ele «Basme» şi «Doine,
dntece şi strigături» au apărut în «Biblioteca pentru toţi» in 1954 prima, în 1955 a doua. Ele
cuprind materiale din arhiva Institutului de Folclor şi constituie pagini de antologie literară
destinate să răspîndească în masele de cititori cele mai frumoase producţii ale acestor genuri.
Volumul «Doine, cîntece si strigături» a fost întocmit de Al. Amzulescu şi Gh. Ghiţă.
O lucrare cu caracter ştiinţific mai pregnant este întocmită de Gh. Ciobanu şi Al. Amzulescu intitulată «Vechi cîntece de viteji». Prefaţa maestrului Sabin Drăgoi aduce o seamă de
lămuriri important~ cu privire la formele muzicale ale baladelor, doinelor şi colindelor cuprinse
în acest volum. Fiecare text este însoţit de melodie incit cercetătorul îşi poate da imediat
seama de raportul strîns dintre melodie şi text.
Deosebit de aceste lucrări care aparţin propriu zis Institutului de Folclor, este locul să amintim şi unele publicaţii de folclor literar întemeiate în mare parte pe materiale inedite din Arhiva
Institutului,« Din Folclorul nostru» şi altele care reprezintă contribuţia personală a unora dintre
o:rcetătorii noştri la opera de studiere şi răspîndire a comorii noastre folclorice. Un exemplu în acest
sens ii constituie volumul« Voinicii» balade populare prelucrate de Al. Amzulescu, apărut în Ed.
Tineretului, 1956. Numărul lucrărilor publicate faţă de bogatul material folcloric aflat în arhiva
Institutului rămîne totuşi mic. Institutului de folclor, prin secţia sa literară, îi revine sarcina de a
<1a maselor de cititori cit mai multe lucrări din domeniul folclorului.
O lucrare de mari proporţii destinată să devină un instrument de lucru absolut necesar în
mina cercetătorilor este« Indicele de basme» ale poporului romîn. Acest indice va cuprinde repertoriul bibliografic al basmelor noastre fie publicate, fie inedite, organizat pe genuri teme şi subiecte.
Lucrarea în curs de efectuare a depăşit numărul de 6000 de fişe analitice. Putem afirma de pe acum că
ea va oferi cercetătorilor şi scriitorilor un imens material folcloric a cărei bogăţie şi varietate asigură prozei epice populare un loc de prim ordin în cultura noastră. Deosebit de aceasta, Institutul
.a pregătit pentru tipar două volume de basme inedite cu material cules din regiunea Pădurenilor
(Ov. Birlea) şi din regiunea Haţeg (T. Brii!). Spre deosebire de culegerile mai vechi de basme, aceste
două volume înregistrează şi ob5ervaţiile făcute asupra compoziţiei, stilului şi dicţiunei povestitorului popular, dind acestui material folcloric un caracter de autenticitate care a lipsit din nefericire culegerilor din trecut. în afară de această activitate permanentă, secţia literară a sprijinit
munca scriitorilor şi cercetătorilor fie prin consultaţii, fie prin referate de specialitate. Editurile au
fost ajutate adesea pe această cale în privinţa lucrărilor şi colecţiilor folclorice pe care le aveau în
"Planul lor de lucru.
Secţia coregrafică a început să lucreze în domeniul damurilor populare abia în 1952. Atenţia este deocamdată îndreptată mai ales asupra culegerii materialului, căci în acest domeniu nu
au existat decît foarte sporadice culegeri şi cercetări anterioare. Deocamdată s-a alcătuit o metodă
de lucru pe teren şi un sistem de notare a paşilor de dans. Pînă în prezent s-au cules cca. 600 de
dansuri.
· în ce priveşte cunoaşterea dansului nostru popular sînt preţioase rezultatele cercetărilor
intreprinse pentru urmlrirea datelor care consemnează sau descriu aceste dansuri pînă la sfîrşitul
veacului al XVIII-lea.
Colectivul coregrafic a început studierea metodică a dansurilor căluşereşti, a dansurilor
fecioreşti din Ardeal şi o cercetare asupra jocurilor din comunele Răşinari, reg. Stalin, Sibiel, reg.
Stalin, Vrancea, reg. Bîrlad, Sita-Buzăului, reg. Stalin, Mitreni, reg. Bucureşti. Nădăjduim că rezultatele acestor cercetări vor pune premizele studiului ştiinţific al dansurilor populare din ţara
noastră. Institutul a pus la dispoziţia echipelor artistice de amatori un volum de 70 de melodii
-Oe jo:: şi în anul 1955 a apărut la E.S.P.L.A. o culegere de« 30 de dansuri populare din diferite
regiuni ale ţării» întocmită de Vera Proca. Secţia coregrafică are o activitate variată manifestată
prin comunicări, conferinţe, studii (în pregătire un studiu despre notaţia de dansuri) şi o antologie
de 40 de jocuri. De asemenea secţia coregrafică prin colaboratorii săi a participat la organizarea
şi îndrumirea concursurilor de amatori. în acest scop, Institutul a publicat 6 volume cu cîntece şi
jocuri populare amintite mai înainte, pentru echipele de amatori şi publică în revista « Cultura
poporului„ o serie de articole pentru îndrumarea muncii folclorice a amatorilor, pentru justa valorificare· a folclorului de către echipele artistice.
Prin însăsi natura sa Institutul de folclor nu este numai un culegător dar în egală măsură
un răspînditor şi un îndrumător în toate domeniile folclorului. Din această cauză legătura cu sectoarele culturale: Uniunea compozitorilor, Radiodifuziunea. Cinematografia şi Învăţămîntul folcloric
din ţară ca şi legătura cu sectoarele cult~rale ale o~g~n_izaţiilor de .masă: a~samb~uri~e de. c~n.tec~
şi jocuri populare, orchestrele pop~lare, m1şca~ea art1st1c~ ~e amat~n a_fost ş1 treb~1e sa de~ma 1~ca
şi mai strînsă. Cele cca. 300 cercuri de amaton pot const1tu1 o adevarata retea de mformaţ1e ştunprefeţe,
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tifică pentru Institut, după cum şi I~stitut~l la_ r!'.ndul său le-.a dat şi le ~ă pe~anent ~jutor pentru
organizarea şi îmbunătăţirea calităţii mamfestanlor lor, pumndu-le la d1spoz1ţ1e materialul ş1 experienţa cercetătorilor folclorişti .
. în ianuarie 1954, Institutul de Folclor în colaborare cu Casa Centrală a Creaţiei Populare
şi cu concursul Ministerului Culturii a orga1:1i~t şi condus pr.~a consfătu_ire p~ ţară la care. au
participat folclorişti din capitală şi din provmc1e. Cu acest prilej au fost discutate - pe margmea
unor referate - principalele sarcini şi probleme ale muncii folcloristice şi ale mişcării artistice
de amatori din ţara noastră.
Dorinţa exprimată de toţi cei prezenţi cu acest prilej, pentru apariţia unei publicaţii perio-·
dice de specialitate, care apărînd sub directivele Institutului să adune în coloanele sale preocupările
tuturor cercetătorilor iubitori de folclor, a fost luată în consideraţie de forurile superioare şi realizată
în cursul acestui an. Prin revista sa, Institutul de Folclor, va avea posibilitatea să publice curent
rezultatele cercetărilor sale, ţinînd în felul acesta strînsă legătura cu folcloriştii din ţară cit şi cu
cei de peste hotare.
Acţiunea de continuă lărgire a cercului celor care se ocupă în mod organizat de problemele
culegerii, studierii şi prelucrării folclorului, cărora Institutul le oferă sprijinul său teoretic şi material
s-a concretizat deasemenea şi în înfiinţarea pînă acum a trei cercuri folclorice în provincie, Sibiu
Bacău, Timişoara, la constituirea şi în activitatea cărora Institutul a participat cu îndrumarea
şi sprijinul său.
Rolul Institutului de Folclor ca institut ştiinţific de tip nou, în viaţa culturală a ţării noastre,
este astăzi bine cunoscut. Prin colecţiile sale, prin metoda sa ştiinţifică de cercetare şi prin acţiunile
întreprinse, Instit~tul a ajuns să aibă un mare prestigiu peste hotare. Astfel, Institutul nostru a
stabilit legături şi schimb de informaţii şi publicaţii cu 130 de institute de folclor şi folclorişti
din străinătate.
Institutul de Folclor a primit în tot acest timp vizita a numeroşi folclorişti străini, atît
din Europa cit şi din celelalte continente. Putem cita astfel vizita următorilor folclorişti străini:
U. R.S.S., Hristiansen, I. I. Martinov P. G. Bogatîrev: Anglia, Albert Lloyd; Austria,
dr. Adolf Mais: Brazilia, Origines Lessa: Bulgaria, A. Kaciuleff, F. Poionceff: R.P. Ceho-slovacă, Jisi Vyslouzil: R.P. China, Li Juan Cin, Cin Pen Cian; Elveţia, dr. Robert Wildhaber;
Franţa, G. Rouget; Germania, dr. Felix Hoerburger (R.F.G.), dr. Paul Nedo (R.D.G.) dr. Paul
Donath (R.D.G.), Gertrude Weinhold (R.F.G.); Iran, R. Kaleghy: Italia, Prof. Ernesto de
Martino, Diego Carpitella; Japonia, Hirosichi Minami; Polonia, Vladimir Kotonsky, Marian
Sobiesky, Hedwiga Sobieska, Jan Steszewsky, prof. Roman Reinfiiss, M. Prezezdsieka; Norvegia, dr. Olaf Gurwin, Rolf Mykeebust; Siria, Aman Şefie; Ungaria, Szabolci Bence,
Vargyas Lajos, Dobrovics-D6m6ter Tekla, Balla Pater, Biicke Gabor.
Unii dintre aceşti vizitatori nu s-au mulţumit numai să cunoască folclorul romînesc din
Arhiva Institutului, dar au ţinut o seamă de comunicări ştiinţifice în domeniul activităţii folclorice
din ţara respectivă, adăugind în felul acesta noi paşi de apropiere culturală între ţara noastră şi,
celelalte ţări ale lumii.
Comunicările ţinute la Institutul de Folclor au fost următoarele:
Cercetlrile de folclor în China (Li Juan Cin)
Cercetările de folclor
în R.D.G. şi R.F.G. (Dr. Paul Nedo)
Cercetările de folclor în Cehosvlovacia (J. Vyslouzil)
Cercetările de folclor în Slovacia (Fr. Polocek)
Munca de pregătire a folcloriştilor amatori în R.F.D. (Gertrude Weinhold)
Cercetările de folclor în R.P. Polonă (M. Sobiesky)
Cercetările de folclor în Elveţia (Dr. R. Wildhaber)
Despre cercetările folcloriştilor italieni în legătură cu riturile de înmonnîntare (Prof. E! de·
Martino)
Cercetări asupra muzicei populare maghiare (Balla Peter)
Cercetări de literatură populară maghiară (Dobrovics-Dl>moter Tekla)
Cîntecul popular iranian (R. Kaleghj)
Cîntecul popular norvegian (R. Myklebust)
Despre cîntecele populare braziliene (Origines Lessa)
Muzicologia şi folcloristica în U.R.S.S. (I. Martînov).
însoţite de exemplificări muzicale, aceste comunicări au deschis perspective noi cercetărilor
noastre. Studiul folclorului cîştigă întotdeauna din experienţa pe care, în locul şi în momente diferite,.
o fac cercetătorii tuturor popoarelor.
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La ~raga va apă_rea o antologie de cîntece populare romîneşti în limba cehă, iar la New York
<> antologie de muzica populară romînească în cadrul antologiei moderne de folclor pe discuri
făcute de Societatea Columbia.

*
Rolul şi importanţa Institutului de Folclor în dezvlotarea culturii romînesti îşi găsesc premi·
z~le fireşti în însăşi dezvoltarea statului socialist în ţara noastră. Tot ceea ce în chip spontan
-culegeau şi răspîndeau entuziaştii admiratori ai creaţiei populare de altă dată, este un fapt de
la sine înţeles şi limpede organizat în zilele noastre. Din cercetare sporadică, din entuziasm
izolat, atenţia faţă de creaţia populară a devenit o concepţie de masă. Statul creat de popor şi
pentru popor se găseşte astăzi, pentru prima dată, în situaţia nu numai de a sprijini cercetările
a.supra creaţiei populare, dar şi de a îndemna oamenii de cultură să cunoască propriul lor tezaur,
să-l îmbogăţească şi să-l facă

cunoscut

generaţiilor următoare. Devenită

necesitate,

cunoaşterea

tradiţiilor poporului nostru se impune a fi ştiinţific adîncită şi interpretată. Aceasta este în clipa

de faţă rolul Institutului. Pe măsură ce i s-au. deschis larg perspectivele unei dezvoltări pe care
nimeni nu o bănuia pină la 23 August 1944, în egală măsură i s-au înmulţit şi răspunderile.
Institutul de Folclor trebuie să cuprindă tot ce este folclor adică să culeagă, să aleagă, să
răspîndească, să îndrumeze orice manifestare folclorică, fie că e vorba de zonele cele mai
-conservatoare, fie că e vorba de locurile cele noi în care arde puternic viaţa nouă, viaţa
vremurilor noastre. Este desigur mult pentru numărul restrîns de cercetători pe care îi are
Institutul. Entuziasmul lor nu poate face faţă întotdeauna imensului material care se îmbogăţeşte.
pc zi ce trece. înţelegerea pe care forurile conducătoare ale culturii noastre au arătat-o
permanent Institutului nostru şi problemelor pe care le cercetează, ne dau certitudinea că şi în
viitor această activitate, pe care o putem numi rodnică, se va dezvolta pe măsura marilor probleme care îi stau în faţă.

o AEHTEnLHOCTH HHCTHTYTA

~OnLRnOPA

XoTR B Hameil cTpatte cy11ţecTsyeT nasHHH Tpa;:i;nu;nH cpo.11b1>JI~pttb1x nccne;:i;oaaHHil:,
-0pra.He:aoBaHHbie. nceofu.eMJIIOllţHe H IWMOJieHCHbie HCCJie):IOBaHHH CMOrJIH paasepHyTLCR.
rJiaBHhIM o6paaoM, nocJie TOro Han 6h!JI coa;:i;aH llIHCTHTYT <l>oJILKJiopa.
llIHCTHTYT <l>OJihKJIOpa. coa;:i;aHHhlil B 19~9 ro;:i;y' paa;:i;eJieH Ha TpH OT):leJia: MY3hlKaJibHblil:, JIHTepaTypHhltt n xopeorpacpwrncm1tt, nJiaH ;:i;eHTeJILHOCTll HOTOphlx npe;:i;ycMa-rpe:aaeT BCeCTOpOHHHe IlOJieBble HCCJleiWBaHHH B paaJIH'IHbIX 06J1aCTRX CTpaHbl.
Coa;:i;aa aa o'leHL HOpOTKHtt cpoH 6oraTefimHfi cpOJILHJiopHhltt apxua, uccJieAOBaTeJIH
HHCTHTyTa HMelOT TaHHM o6paaoM B CBOeM pacnopHiHeHHll 111yaLmaJihHbie' mnepaTypHhie
H xopeorpacpH'leCHHe lfiOJibl<JIOpHble MaTep11aJihl' CHCTeMaTH'leCKH co6paHHbie H o6pa6o"I'a.HHhle no HOBOMY MeTOAY paoOTbl B o6JiaCTH cpOJihHJIOpa. 3anHCh 111aTepHaJ1a nponaso,ll;HTCR c y'leTOM Bcex HYif\HhlX ):IJIH Hay'IHOro HCCJle):IOBaHHR RBJieHH'1: cpOJlhl\JIOpHOit
iKH3HH ;zi;aHHOtt 0611ţHHhl' OXBaTLIBaR BCe o6bl'laH li HaBLmH JIIO;D;ett' HX xy;zi;omecTBeHHYIO
u HYJILTYPHYIO mnaHL n cou;11aJ1LHo-:rnono111nqecHHe ycnoBHR, paccMaTp~rnaeMble B caoeM
paaBHTHH.
IloJieBaR pa6oTa npOBO):IHJiaCh HenpepbIBIIO HOMDJleHCIIhlMH llJIH O):IHOPOAHhlMH
KOJIJieHTHBaMH. 'lbR pa6oTa. HanpaBJIHeMaH li KOOp;:i;1rnnpye111aH llIHCTHTYTOlll. HMeJia
~eJihlO ;JJ;OOOJIHHTh HOBhlMH MaTepnanaMH eru;e MHOrO'IHCJieHHhle 6eJILie IlHTHa Ha cpOJlbKJIOpHOit HapTe Hamett CTpaHhI.
,ll;eRTeJlhHOCTh B HaiH):IOM OT):leJle 11ocn.1a )J;BOHKllfi xapaHTep: c O):IHOtt CTOpOHbl'
COTPYAHHHH llIHCTHTyTa CHCTeMaTH3HpOBaJIH H HCDOJib30BaJIH MaTepHaJI. aanucaHHhlit
npem;:i;e u xpaHHru;nttcH B apx1rne HncTnTyTa, a c ;:i;pyrofi - pa60Tam1 HM 111aTepnaJIOM,
,D;06b1ThIM BO BpeMH nocne):IHHX 3Hcne;:i;nu;Htt.
Oco6oe BHHMaHHe 6Lmo 0Haaa110 opraHirnau;nu cJionLHJiopttoro apx1rna, HBJIH10II1erocR
B HaCTOHII1ee BpeMR. nomanytt' caMMM 6oraTbIM B MHpe. OH co;:i;epiHl~T CBhIIIIe 50 .024
Mello;:i;nit aanucaHHLIX 11a 16 .172 cJiottorpacfinqecHnx aamrnax, 3 .426 rpaMMn;iacTHHHax,
1.010 py~oHax MarHHTocpomrntt nJieHHH, 22 .991 necen, aanncaHHWX Ha cJiyx, 17 .351 paaJIH'IHhlX ):IOHyMeHTaJihHO-HHcpOpMaTHBHblX l\laTepHaJIOB' 1.125 CHaaOH. Jiel'eH):I H T. A.
H CBblme 600 aanncett TaHu;eB. B HJIYi«CHOl\I qmnnaJie IIMeeTCH 12 .OOO necen li DJIHCOK'
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150 cHaao1\ li 5 .OOO aara).l,oH. OnepaQllll no 3am1ci,rnanmo 1poJib1->Jiopa npo11aao.u;RTCR
no.u; Ha6mo.u;eHHeM TeXHIF1ec1->oro ceHTopa, pacnoJiaraJOIQero ,JJ;JIH aToii I\eJitt cneQHaJibHOii
MacTepc1->oit n CTYAHefi.
Apxnn nocTOHHHO o6oraIQaeTcfl QeHHbIMii lf>oJibI<JIOpHbIMll MaTep11aJia~rn DH)J;Hhll:
.u;eHTeJiefi npoumoro. CTpeMHCb npeµ:ocTaBIITb B pacnopm1rnrrne mHpoHofi o6IQeCTBeHuocTll yiHe nMeJOIQnficH lf:>OJibHJIOpHbrfi MaTepnaJI, HHCTllTYT roTOBllT I\ ne•rnTH !10-TOMHbli!
c6opmrn «<l>OJibHJiop PyMbIHcHofi Hapo.u;1rnfi Pecny6Jittl\H», nOTopi,1fi HBllTCH 4JoJibHJIOp11hlM ~<HopnycoM» Harneit pO,JJ;llHbl li 6y.u;eT COCTOHTb 113 MOHorpaqmi1 no o6JiaCTHM H no
TCMaM.
HncTllTYT o6Jia)J.aeT 6oJiblllOfi 6n6m10TeHofi no cneQllaJibHOCTll, Hac'!HTblBaJOlQCH
cBblme 1 .OOO HaasaHllfi nirnr li nepno.u;nqecHnx na.u;aHttfi. K 3TOMY .u;o6aBJiflJOTCR 70(}
CTaTefi ll O'lepHOB no cneI\HaJibHOCTll' nepeae.u;eHHbIX ua Tpy.u;oB' BbllllC)J;lllllX B COBCTCHOH
CoJOae tt cTpaHax Hapo.u;Hofi .u;eMoHpaTllH. HHCTHTYT ttMeeT Tamtte 6oraTyJO cpoTO-HllHeMaTorpalf:>n'lecHyJO HOJIJICHQHIO' COCTOHIQYIO ll3 8 .232 lf:>oTorpalfJttfi ll 8 HOpOTHOMeTpamHblX
lf:>llJibMOB' B HOTOpblX aaCHHTbl JIY'llllllC xpaHHTCJlll l1 HOCHTCJll1 lf:>oJibHJIOpa' Hapc;i.u;mi1e
o6bl'!alI' o.u;em.a;a' o6JiaCTHbie Tllllbl HaceJieHllR' HapO,JJ;Hbie nJIHCHlI lI T . .u;.
QeJiblO OHaaaHHH nOCTOHHHOfi nOMOIQH BCCM TCM' HTO HCCJie.u;yeT Hapo.u;Hoe xy.u;omeCTBCHHOe TBOp'leCTBO' B HHCTllTYTC pa6oTaeT 1\0HCYJibTaTllBHblfi Ha6HHCT' HOTOpbl:fi B
Te'leHlle nocJieAHllX ABYX JieT .u;aJI CBblllle 2 .OOO HOHCYJibTaQllfi. HapH.u;y c aTHM HHCTHTYT
opraHll3YCT JICHQllll H lf:>OJibl\JIOpHblC Be'!epa' a Tamţrn Hay'!Hble C006IQeHllH )J;JIH mttpOHOH
ayAllTOpttn. MemAy 1949 11 1953 rr. HHCTllTYT py1<osoµ:ttJI TaHme pa6oToi1 op1<ecTpa
uapoAHbIX HHcTpyMeHTOB ttMeHn Eap6y JiayTapy.
My3bIHaJibHbifi OT,JJ;CJI aaHllMaJicH BbIRCHeHlleM onpe.u;eJieHHbIX npo6JieM: 111oplf:>oJiorHH
Hapo.u;Hofi neCHll, COBepmeHCTBOBaHIIH MeTo.u;a H TCXHllHll aanllCbIBaHHH MaTepttaJia,
py1<oso.u;cTBOM xyAOiHeCTBeHHOfi caMOACHTCJibHOCTbIO B npolf:>coJOaax li ,L(oMax nYJibTYPhl;
ero cOTPYAHllHH yqacTnonaJin B CMOTpax n o6Meue sariIHAaMll no norrpocaM npo6JieMaTHHH
HapOAHOro TBOp'ICCTBa. 0TACJI aaHitMaJICH OCBC)J.OMJieHlleM OTC'ICCTBCHHblX li aapy6emHblX
1<0111no3nTopos nyTeM AllCKyccIIfi n noHaaa MY3b1HaJibHOro MaTepllaJia, OHaablDaJI no;a;.u;epiHKY li ;:i;asaJI py1->oBO,JJ;HIQne yHaaamrn opHecTpaM Hapo,u;HbIX IIHCTpyMeHTOB u aHcaM6JIHM neCHII li nJIHCHII' HOTOpblM 6bIJilf npe.u;ocTaBJICl;lbl B pacnopmtteHlle paOOTbl COTpy.u;HllHOB HncTnTyTa o 111yabrnaJibHblX llHCTpy111enTax pyMhlHCKoro Hapo.u;a. Tiy6Jill'IHhle
JICl\Qlt:ll, coo6IQCHllH li Be'!epa HBl!JlllCb '!aCTblO nporpaMMbl pa60Tbl OT)J.eJia, HOTOpblii
pa6oTaeT TaHme Ha.u; "J)H,IJ;OM o6CTORTeJibHblX MOHOrpalf:>llit.
JlllTepaTypHblfi OT)J;CJI paasepTbIBaJI napaJIJieJibHYIO )J;CRTCJlbHOCTb, y'laCTBYR B 3HCnei'(lfQIIHX' BHOCH cnofi BHJia)J; B )J;CJIO peopraml3aQllll lf:>OJibHJIOpHoro apxnaa H Hay'IHOroucnOJib30BaHirn MaTepllaJia.
HapH.u;y c 3THM Hay'IHaH pa6oTa JIHTepaTypttoro oT.u;eJia oxBaTblBaJia pH.u; coo6lQeH1:1ii
" JICHQHfi' O'ICpHOB li MOHOrpaqmfi' COTpy,u;HH'leCTBO c m1.u;aTCJlbCTBaMll, HOTOpblM OHaablBaJiaCb nOMOIQb B lla.u;aHHH Tpy.u;on li) lf:>oJibHJIOpllCTHHe " lf:>oJibHJIOpHbIX c6opH11HOB.
CTOHBlllHX B nJiaHe HX .u;eHTeJibHOCTH. Pa60TOil: 60JiblllOrO MacmTa6a 1\0TOpaR BbIIIOJIHRCTCH B HaCTOHIQee npeMH 6y.u;eT «KaTaJior CHa30H» PYMblHCHOro Hapo.u;a' HOTOpblii
6y.u;eT co.u;epmaTb mllpOHYJO 6n6Jinorpalf:>nJO Hanmx 1<a1< yme ony6Jin1<0BaHHblX, TaI< elQe
He Bblllle,JJ;lllllX B CBCT CHaaoH. E116m10rpalf:>llH 6y.u;eT pacnOJIOmeHa no maHpaM' TeMaM H
cromeTaM.
Xopeorpalf:>ll'l~CHHfi: OT,JJ;eJI, 1<a1< u Bb1meyHaaaHHble .u;aa OT,JJ;eJia, npoao.u;ttJI mllpo1<y10
li paanoo6paaHyJO )J;CHTeJibHOCTb' COCTORBlllYIO B C006lQCHllRX' JICHQllHX. CTaTbRX. O'lep'
1<ax li pyHoBOAHlQefi pa6oTe c QCJibJO npaDHJibHOro ncnOJibaOBaHllR lf:>oJibHJiopa xy.u;omeCTBeHnofi ca1110.u;eRTCJibHOCTbIO. KoJIJieHTHD nayqaeT nJIHCHH «HaJiymapoB» n ap,u;HJibCHlle
MOJIO,JJ;eQHHC TaHQbl' a D HaCTOHIQee BpCMR npe.u;npHHllMaeT HCCJiep;oBaHllfl Hapo.u;HOr<>
TaHQa B p33JIH'IHblX o6JiaCTHX CTpaHbl.
Ha CTpannQax «<l>OJibHJiopnoro IBypHaJia» HHCTttTyTa 6y.u;yT ocBelQaTbCR peayJibTaTbl lj)OJibHJIOpHblX llCCJIC)J;OBaHHfi, '!TO 6y.u;eT co.u;efiCTBOBaTb nOCTOHHHblM CHOlllCHHRM'
HaH c OTC'ICCTBCHHblMH' TaH li aapy6emHblMH lf>OJibHJIOpllCTa~rn.
CnHan HHCTllTyTa <I>oJibHJiopa c TaHJrnn me yqpem,u;eHllHMH aapy6emHLIX CTpaB
co.u;efiCTBOBaJIH ycTaHODJICHlllO )J;OBOJibHO TCCHOro HOHTaHTa c lj)OJibHJIOpllCTaMll 3TllX CTpaH.
Ham HHCTHTYT ycTaHOBHJI OTHomeHHR li o6MeH cneneHHRMll n ny6JIHHaQllRMll c 130
aapy6eiHHb!Mll qioJibHJIOpHb!Mll HHCTHTyTaMll li OT)J;CJlbHblMH lj)OJibHJIOpHCTa~rn.
TioceIQeHlle Hamero HncTnTyTa MHoro'!HCJICHHblMll aapy6e>KHbIMll cpOJibHJiopncTaMR
.u;aJIO HaM D03MO>KHOCTb 6JillH\C noaHaHOMHTb HX c HCHC'lllCJillMblMll 6oraTCTBaMll Hamero
lj)OJibHJIOpa.
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INFORMATION ON THE
ACTIVITY OF THE ROUMANIAN INSTITUTE OF FOLKLORE
~lthough the tradition of folklore research în our country îs of long standing, a far-reaching,
orgamsed and complex research work has however only become ţossible since the foundation
of the Rumanian Institute of Folklore.
Set up în 1949, the Institute of Folklore includes three departments: musical, literary and
choreographic, the working scheme of which covers wide-ranging field investigations carried out
in various regions of the country. Having in a brief time collected a rich archive, the collectors of the Institute have thus at their disposal musical, literary and choreographic folklore
material, systematically gathered and worked out în accordance with new methods of folklore
research. The collected material includes every data required for the study of each separate item
in relation with the whole folkloristic life of the respective community, the customs and practices
of the people, their artistic and cultural life in general and the social and economic conditions, considered in their development.
Uninterrupted field investigations have been carried out by complex or simple collectives
whose work guided and co-ordinated by the Institute aimed through the collection of new folkloristic
material at completing the still numerous gaps existing în the folklore map of our country.
The activity unfolded within the framework of the respective departments was of a dual
character: firstly the organisation and utilisation of the previously collected material, kept in the
archives of the Institute and secondly the study of the material collected during the later expeditions
and its scientific utilisation.
Special attention has been awarded to the organisation of the folklore archive, which to-day
is possibly one of the largest în the world. lt includes over 50.024 tunes recorded on 16.172 phonographic cylindres, 3.426 gramophone records, 1.010 sound tape recordings 22.991 songs collected
by ear, 17.351 items of documentary infonnation, 1.125 fairy tales, legends a. s. o., and over
600 noted folk dances. Our Cluj branch has 12.000 folk songs and dances, 150 tales and 5.000 riddles.
The folkloristic recording îs effectively carried out under the supervision of the technical department which disposes of a workroom and a studio for this purpose.
The archive is steadily completed with precious folklore material pertaining to some important
forerunners. For the utilisation of the existent folklore material, the Institute îs at present preparing
a large collection entitled «Folclorul în Republica Populară Romînă», a folkloristic corpus of
our country, which will contain 40 volumes of regional or topica! monographs.
The Institute has also a folklore library, including IO.OOO volumes, books and periodicals,
as well as a number of 700 articles and studies, translated from the Soviet publications and those
of other popular democratic countries. The Institute further possesses an important photo-cinematographic collection of 8.232 pictures as well as 8 short cine films, representing folk singers and folk
artists, customs, habits, costumes and regional types, folk dances etc.
The Institute has a consultation office at the permanent disposal of the students of artistic
folk creation, which office has during the last two years been visited by over 2.000 people. The
Institute furthennore organizes lectures and folklore auditions and scientific communications for
the public at large.
From 1949 till 1953, the Institute had under its direct guidance the folk orchestra «Barbu
Lautaru».
The scientific activity of the various departments has been carried out in different directions.
The musical department has been particulary concerned with clearing up certain outstanding
problems: The morphology of folk songs, the improvement of the collecting methods and technique,
the guidance of the amateur artistic ensembles of the Trade Unions and Cultural Homes, the participation în competitions, exchange of views concerning the problems of folk creation, the supply
of infonnation to Rumanian and foreign composers by means of discussions and auditions. The
researchers of the Institute have also supported and directed the folk orchestras and the song, and
dance ensembles, providing them with studies regarding the musical instruments of the Rumanian
people. A number of public communications, lectures and auditions, as well as large monographs
bave figured in the working programme of the Department.
Besides participating in the activity of the musical department, the literary department has
carried out its own field investigation and research work, reorganized the folk.Jore archives and has
worked out a scientific method of utilisation of its material.
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Furthermore, the scientific activity of the literary department has covered a great number
of communications, study-lectures and monographs, and has collaborated with the publishing
houses, în editing their works and folklore collections.
A vast work - which îs at present being compiled -will be the « Indicele de basme» (Fairytale Index) of the Rumanian people, which îs designed to include the bibliographical repertory
of our - published or unpublished - fairy tales, classified according to their gcnre, themes and
subjects.
Alike the other two departments, the choreographic department has an ample activity containing communications, Jectures, newspaper articles, surveys, instructions regarding a correct utilisation of the folklore material by the amateur cnsembles. The present collective of the choreographic
department has been studying the Ca I uşari dances and the Transylvanian men-dances and
has at prcsent initiated researches concerning the folk dances of various regions of our country.
The results of this folkloristic research work will be published în the «Revista de Folclor»
of the Institute. maintaining thereby a permanent link with the folklorists în our country and
abroad.
The relations of our Institute of Folklore with the similar foreign institutions have enabled
a fairly closc contact with the respective folklorists. Our Institute has established connections and
interchangc of information and prints with 130 folKlore bodies and individual folklorists in other
countries.
The numerous visits paid by foreign folklorists to the Rumanian Folklore Institute have
afforded them the opportunit:' of gaining a fuller knowledge and a clearer appreciation of our
native folkloristic treasures.
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