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(n. 24 iunie 1934, s. Caracușenii Vechi, r-nul 
Briceni)

Folclorist, domeniul ştiinţifi c: istoria folclo-
risticii, obiceiurile şi folclorul sărbătorilor calen-
daristice, folclorul copiilor.

Doctor habilitat în fi lologie (1994), profesor 
universitar (2004).

Filosoful şi pluridimensionalul om de cultură 
Lucian Blaga defi nea veşnicia ca etalon „născut la 
sat”. Or, comunitatea rurală îşi câştigă preponderent 
veşnicia şi datorită neobosiţilor cercetători ai crea-
ţiei populare care, prin opera lor investigativă,  pro-
movează valori spirituale fundamentale. 

E indiscutabil că studiile efectuate sau neste-
matele artei populare editate de etnologul Nicolae 
Băieşu contribuie la dezvoltarea şi promovarea ima-
ginii folcloristicii moderne româneşti. Numeroasele 
recenzii şi analize asupra impunătoarei activităţi şti-
inţifi ce demonstrează valoarea pe care o au lucrările 
sale despre creaţia populară orală. 

Iată câteva titluri defi nitorii din palmaresul rea-
lizărilor sale folcloristice: monografi ile Poezia po-
pulară moldovenească a obiceiurilor de Anul Nou 
(1972), Folclorul ritualic şi viaţa (1981); Sărbători 
domneşti (închinate Maicii Domnului şi Mântuito-
rului): studiu, culegere de texte folclorice şi etno-
grafi ce (vol. I, 2004; vol. II, 2007); Tradiţii etno-
folclorice ale sărbătorilor de iarnă (2008); volume-
le Poezia obiceiurilor calendarice (1975) şi Folclo-
rul copiilor (1978) din corpusul Creaţia populară 
moldovenească (16 volume, 1975-1983); lucrări-
le colective din seria Editarea folclorului pe zone 
etnografi ce (8 volume, 1973-2009); cărţile De-a 
mijatca: din folclorul copiilor (1982); Să trăiţi, 
să-nfl oriţi: din poezia obiceiurilor calendaristice 
(1984) din seria pentru elevi Mărgăritare (15 vo-
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În 1960, în frunte cu tânărul cercetător ştiinţifi c 
Victor Gaţac, efectuează prima cercetare de folclor 
în satul de baştină, Caracuşenii Vechi, r. Briceni, 
avându-i în calitate de intervievaţi pe proprii părinţi: 
Mihail şi Eugenia Băieşu, şi pe cunoscutul povestitor 
Nicolae Pleşca. Presupunem că abia acum se întăresc 
seminţele de dragoste pentru culegerea, cercetarea şi 
promovarea moştenirii culturale a poporului nostru. 
Astfel, în ultimul an (1961) la Facultatea de Istorie 
şi Filologie a Universităţii de Stat din Chişinău, stu-
dentul Nicolae Băieşu scrie cel dintâi articol cu te-
matică folclorică, prolifi c pentru ulterioara-i creaţie 
ştiinţifi că (Povestitorul norodnic Nicolae Pleşca, în 
Chişiniovschii Universitet, 1961, 6 aprilie).

Cât despre geneza pasiunii pentru poezia popu-
lară a celor mici şi nu numai, folcloristul Nicolae 
Băieşu mărturisea într-un interviu că a însuşit-o de 
la părinţii săi, de la Nicolae Pleşca, „un povestitor şi 
un cântăreţ neîntrecut. Încă fi ind elev la şcoala pe-
dagogică, am hotărât să mă ocup de acest fragment 
de literatură populară, dându-mi seama ce mare im-
portanţă cognitivă şi educativă are, nu mai zic de 
marea bucurie cu care îi învăluie pe cei mici, dar şi 
pe cei mari, acest miracol care se numeşte folclorul 
copiilor” [2, p. 189].

Anii dăruiţi culegerii fenomenelor de folclor 
l-au marcat, mobilizându-l să cerceteze şi să editeze 
lucrări de o reală valoare pentru folcloristica mo-
dernă. Interpretarea şi compararea moştenirii cultu-
rale româneşti cu cele ale altor popoare au sporit 
valoarea ştiinţifi că a lucrărilor editate de cercetător. 
O astfel de tratare dezvăluie specifi cul imanent al 
obiceiurilor şi tradiţiilor populare româneşti în are-
alul patrimoniului cultural imaterial european şi 
chiar universal. 

Analizând întreaga creaţie ştiinţifi că, observăm 
că folcloristul Nicolae Băieşu a excelat cu predi-
lecţie în câteva domenii de cercetare: istoria folclo-
risticii, poezia obiceiurilor calendaristice, folclorul 
copiilor ş. a. A reuşit să studieze contribuţia a peste 
50 de folclorişti, interpreţi de folclor, scriitori etc. 
la prosperarea ştiinţei despre moştenirea culturală a 
unui popor, relevând cele mai importante momente 
din activitatea folcloristică a acestora. Unele inves-
tigaţii ne defi nesc perioadele de dezvoltare a folclo-
risticii. 

Graţie abnegaţiei profesorului Nicolae Băieşu, 
din orice exegeză, pe care a semnat-o, am afl at ade-
vărul istoric din perioada totalitarismului când feno-
menul folcloric şi etnografi c era cu vehemenţă com-
bătut sau impurifi cat cu idei neadecvate de către au-
torităţi: „folcloristica românească din Basarabia de-
ceniilor postbelice a avut mult de suferit din cauza 
promovării ofi ciale a teoriei false despre existenţa a 

lume, 1981-1985); culegerea Obiceiurile şi folclo-
rul sărbătorilor de iarnă (Tipologie. Corpus de texte 
etnografi ce şi folclorice) (2014) din proiectul Teza-
urul folcloric al românilor din Republica Moldova, 
Ucraina, Federaţia Rusă; antologia Nicolae Băieşu 
– o viaţă închinată valorifi cării folclorului. Omagiu 
– 80 (2014) etc. Toate aceste publicaţii (peste 30 de 
lucrări ştiinţifi ce şi didactice – monografi i; volume de 
texte etnofolclorice, cu introduceri, comentarii; cres-
tomaţii de folclor; manuale ş.a.); aproximativ 150 de 
articole-studii în culegeri colective, reviste speciali-
zate, enciclopedii; circa 600 de articole de populari-
zare a ştiinţei în ziare, reviste naţionale ş. a.) au fost 
elaborate în cadrul Sectorului Folclor, făcând parte 
astăzi din  Institutul de Filologie al AŞM. La ora ac-
tuală prof. Nicolae Băieşu este angajat la Institutul 
nominalizat în funcţie de consultant ştiinţifi c. 

Predilecţia pentru înţelepciunea populară o moş-
teneşte, evident, de la părinţi (originari din s. Cara-
cuşenii Vechi, judeţul Hotin, România, azi în raionul 
Briceni, Republica Moldova), dar şi din experienţa 
acumulată în urma peregrinărilor familiei sale prin 
România, Basarabia în căutare de „pământ cultivabil 
liber” (anii 1939-1945, s. Hasanfacî, jud. Durostor, 
sudul Dobrogei; s. Almălău, jud. Constanţa, nordul 
Dobrogei; s. Mansburg, jud. Cetatea Albă, sudul Ba-
sarabiei; s. Frumuşica, jud. Dolj, sud-vestul Olteniei; 
s. Beidaud, jud. Tulcea, nordul Dobrogei). Varietatea 
tradiţiilor etnofolclorice le observă anume în această 
perioadă de pribegiri: „Deşi cu ochi şi minte de co-
pil, în anii petrecuţi «prin străini», pe timp de război, 
am cunoscut relativ multă lume, cu tradiţii diferite, 
interesante” [1, p. 36].

După cum ne mărturiseşte însuşi folcloristul, 
studiile obţinute în urma frecventării mai multor 
instituţii cu profi l umanist, din cauza timpurilor gre-
le din perioada totalitarismului, nu l-au ajutat să-şi 
redescopere şi să fructifi ce pasiunea vieţii sale   – 
folclorul. Şi-a început activitatea în şcoala de şapte 
ani din Caracuşenii Vechi (1952-1953; 1955-1956). 
Şi-a încercat norocul şi în domeniul cifrelor (Facul-
tatea de Matematică a Institutului Pedagogic „Alecu 
Russo” din Bălţi, 1955). 

Etnologul mărturiseşte  că părinţii „au fost 
nevoiţi să comită o mare greşeală plecând în Dobro-
gea (1939)”, iar din cauza războiului care a urmat 
şi a pelerinajului de 6 ani „prin străini”, urmaţi de 
„10 ani de studii (medii speciale şi universitare) în 5 
oraşe (Cernăuţi, Briceni, Soroca, Bălţi, Chişinău)”, 
s-a „afl at relativ puţin timp în satul de baştină”, n-a 
„cunoscut îndeajuns consătenii, tradiţiile lor” [1, p. 
35]. Toate câte s-au întâmplat i-au amânat, într-o 
oarecare măsură, conştientizarea destinului care îi 
era scris. 

Aniversări
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„două popoare, două limbi, două culturi”(româneşti 
şi moldoveneşti). <...> atitudinea autorităţilor regi-
mului totalitar faţă de tradiţiile populare naţionale, 
faţă de folclor, în general era negativă. Cu toate că 
interesul pentru folclor, pentru etnografi e, arta popu-
lară a diferitelor etnii exista – sub masca «prieteniei 
între popoare», a «internaţionalismului» – cele mai 
specifi ce, mai valoroase creaţii populare naţionale 
erau excluse <...> din culturile popoarelor neruse. 
Aceste valori erau  elemente burgheze, naţionaliste, 
neutile şi chiar «vătămătoare» pentru aşa-numitul 
«popor sovietic». Se urmărea scopul ştergerii deo-
sebirilor între etnii, astfel înfăptuindu-se nivelarea 
culturilor ce aparţineau numeroaselor popoare din 
Uniunea Sovietică” [3, p. 51-52].

Prolifi că a fost şi contribuţia savantului la tezauri-
zarea patrimoniului cultural imaterial din Basarabia, 
Transnistria şi localităţile româneşti din Ucraina şi 
Federaţia Rusă. Odată cu venirea dumnealui în rân-
durile colaboratorilor Sectorului de Folclor al Institu-
tului de Limbă şi Literatură al Academiei de Ştiinţe 
a RSSM în 1961, au fost investigate sute de localităţi 
şi înregistrate mii de creaţii folclorice şi etnografi ce.

De la apariţia lucrării Folclor moldovenesc. 
Bib liografi e (1924-1967) (Alcătuitor N. M. Băieşu, 
redactor V. M. Gaţac. Chişinău, Cartea Moldove-
nească, 1968) activitatea distinsului etnolog s-a 

afl at permanent în vizorul criticilor, recenzenţilor, 
cercetătorilor fi lologi etc.

Apogeul activităţii sale ştiinţifi ce îl va contem-
pla desăvârşit după publicarea celor câteva volume 
asupra cărora continuă să lucreze şi astăzi (Obice-
iurile şi folclorul sărbătorilor de primăvară; Fol-
clorul copiilor etc.) din cadrul lucrării de prestigiu 
Tezaurul folcloric al românilor din Republica Mol-
dova, Ucraina, Federaţia Rusă. 

Cu prilejul unui eveniment remarcabil din via-
ţa unui om de ştiinţă, când balanţa celor realizate 
se îngrelează zilnic cu un studiu, articol sau carte 
publicată, îi dorim dlui profesor Nicolae Băieşu 
luciditate şi de acum încolo, realizarea aspiraţiilor 
editoriale şi atingerea condiţiei omului desăvârşit! 
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