OLTENIA, STUDil ŞI COMUNICABI DE ETNOGRAFIE,
Craiova, 1974

Cu anul 1974 se înscrie în circuitul ştiinţei etnografice din ţara
un nou anuar de etnografie şi artă populară editat de către Muzeul Olteniei din Craiova. In această parte a României s-au desfăşurat,
mai ales în ultimii ani, ample cercetări de etnografie fie de către cercetătorii locali fie de alţii din diferite instituţii de profil etnografic din
ţară. Cum majoritatea studiilor rezultate din aceste cercetări au văzut
lumina tiparului în diverse publicaţii de specialitate din ţară, pentru
cercetătorul neavizat în legătură cu această întinsă zonă etnografică era
greu să-şi facă o imagine generală asupra complexităţii fenomenului etnografic din Oltenia. Sînt apoi şi numeroase studii despre Oltenia ce-şi
aşteaptă de mult spaţiul grafic. Se impunea, deci, de multă vreme apariţia
unei publicaţii care să valorifice în primul rînd realităţile concrete ale
zonei.
Este meritorie prezenţa în acest prim volum tocmai a cercetătorilor
locali, o garanţie a viabilităţii în timp a anuarului craiovean (Gh. Iordache, Aspecte ale evoluţiei gospodăriei pe valea Oltului; N. Niţu, Contribuţii la cunoaşterea locuinţei şi gospodăriei din Cîmpia Romanaţilor;
V. Tătulcu, Consideraţii asupra Joc.11inţei ţărăneşti din Cimpia de sud-est
a Mehedinţiului; M. Popilian, Interiorul locuinţei tradiţionale din Podişul Mehedinţilor; Şt. Enache, Particularităţi ale genezei ornamenticii
chilimului în Oltenia).
Solicitat să-şi aducă contribuţia la realizarea volumului, prof. dr.
Paul Petrescu schiţează o posibilă zonare a acelei „excepţional de bogate
tradiţii de arhitectură" ce se întîlneşte în perimetrul geografic al Olteniei.
In luna noiembrie 1973 s-a desfăşurat la Craiova o sesiune ştiinţifică
de comunicări la care au participat o serie de cercetători din întreaga
ţară. O parte din referatele susţinute cu această ocazie văd acum lumina
tiparului: A. Panoiu, Un sistem constructiv al lemnului; M. D. Budiş,
Particularităţi ale gospodăriei şi locuinţei din zona subcarpatică a Olteniei R. Ciucă, I. Drăgoiescu, E. Maxim, Construcţii anexe din Oltenia,
Muntenia şi Dobrogea pentru păstrarea proviziilor agro-alimentare;
0. Văduva, Mobilier şi instrumentar de bucătărie din Oltenia; E. Pavel,
Portul popular din ,;atele Vîrciorova şi Gura Văii - judeţul Mehedinţi;
noastră
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M. Constantin, Structura morfologică şi decorativă a costumului popular
bărbătesc din judeţul Mehedinţi; M. Marinescu, Observaţii asupra compoziţiei ornamentale a scoarţelor olteneşti; V. Buşilă, Meşteri cruceri din
sudul Gorjului; S. Zderciuc, Date noi privind meşteşugul olăritului de
pe Valea Olteţului (zona Vîlcea); G. Comanici, Importanţa tîrgurilor din
Oltenia şi Muntenia pentru desfacerea produselor meşteşugăreşti.
Singura lucrare de muzeologie din acest volum, semnată de T. Pleşa
şi D. Dascălu, ne propune un sistem de evidenţă a patrimoniului muzeal
adoptat de către Muzeul de artă populară al R.S.R.
Capitolul „Cronica" fixează în memoria timpului cele mai interesante activităţi ale Muzeului Olteniei pe anii 1973-1974.
Intr-un cuvint avem în faţă un volum de etnografie, modest prin
proporţiile sale, dar bine gindit sub aspect tematic, cu un aparat critic
bine pus la punct, cu ilustraţii adecvate şi nu superflue. Aşteptăm de
la noile volume ale anuarului craiovean studii pe măsura exigenţelor tot
mai crescinde ale ştiinţei etnografice din ţara noastră şi poate o aplecare
mai pronunţată spre teme de sinteză ale etnografiei române, studii care
să aibă la bază o cercetare mai îndelungată de teren coroborată cu o
amplă bibliografie de specialitate, în consens cu stilul metodologic modern
de cercetare şi valorificare a patrimoniului nostru naţional.
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