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Activitatea folcloristului Nicolae Băieşu (n. 24 
iunie, 1924) la valorifi carea tezaurului estetic po-
pular este expresia unor îndelungi eforturi creatoa-
re, a dăruirii totale în promovarea datinilor şi tradi-
ţiilor autohtone, a diferitelor credinţe, obiceiuri din 
imaginaţia poporului care, luate toate împreună, vor 
aprofunda ideea de spirit şi artă naţională în sensul 
deplin al cuvântului. Neîntrecute frumuseţi, ima-
gini de o adevărată măiestrie artistică, datini uitate 
în negura anilor au fost fi xate de Nicolae Băieşu 
în diferite texte populare, pe care le-a depozitat la 
Arhiva de Folclor a AŞM, pentru a exprima cu de-
plină certitudine, aşa cum scria la timpul său scrii-
torul Vasile Voiculescu: „Muzeul sufl etului nostru 
este în folclor”. Avem în vedere nişte etape de refe-
rinţă, pe care le-a parcurs folcloristica din Basara-
bia în răstimp de aproape jumătate de secol, alături 
de acest neobosit cărturar în munca sa de valorifi -
care a creaţiei populare. Or, opera autorului, studii, 
monografi i, manuale, culegeri tematice, antologii 
de texte etno-folclorice, constituie un veritabil mu-
zeu al folcloristicii contemporane şi vor deschide, 
în acelaşi timp, nişte perspective novatoare în pro-
cesul de studiere a creativităţii spirituale a neamu-
lui nostru.

Elocventă în această ordine de idei este anto-
logia de texte etnografi ce şi folclorice Obiceiurile 
şi folclorul sărbătorilor de iarnă, în două volume, 
apărută recent sub auspiciile Editurii „Tipografi a 
Centrală” şi care poate fi  considerată drept o ade-
vărată enciclopedie despre existenţa spirituală a ro-
mânilor dintre Prut şi Nistru. Culegerea respectivă 
constituie o lucrare de referinţă, scopul ei de bază 
„este de a-i cunoaşte pe cercetători şi cititorii de 
masă cu patrimoniul etno-folcloric reprezentativ al 
sărbătorilor principale din lunile de iarnă (Decem-
brie, Ianuarie, Februarie) ale românilor de pe terito-
riile cercetate [1, p. 36]. Este, de fapt, o continuare 
a studiilor etnografi ce elaborate anterior, unde dati-
nile şi obiceiurile noastre sunt raportate la tradiţiile 
calendaristice şi dimensiunile estetice ale sufl etului 
popular, iar autorul ei, dr. hab. N. Băieşu, dezvăluie 
şi aprofundează o „matrice stilistică” constituită de 
secole şi perpetuată prin timpuri şi generaţii, pentru 

a reliefa modalitatea de convieţuire milenară a po-
porului nostru în raport cu tradiţiile de peste an, „un 
compartiment important al culturii populare” [1, p. 
7], evaluat pe bună dreptate ca fi ind „un ansamblu 
de obiceiuri, ritualuri, credinţe, practici magice, 
creaţii verbale de diferite genuri şi specii folclori-
ce, fi ind generate de activitatea cotidiană a oame-
nilor” [1, p. 7], unde şi-a găsit expresie ontologia 
sa existenţială, fi losofi a trăirii populare marcată de 
„aşa-numitele hotare calendaristice” evidenţiate, în 
special, la diverse începuturi şi sfârşituri de anotim-
puri, de perioade agricole şi păstoreşti, precum şi la 
solstiţiile şi echinocţiile anuale” [1, p. 7].

Realizată în cadrul proiectului instituţional Te-
zaurul folcloric al românilor din Basarabia, Trans-
nistria, nordul Bucovinei, Transcarpatia, lucrarea 
Obiceiurile şi folclorul sărbătorilor de iarnă de 
N. Băieşu conţine un bogat material factologic şi in-
clude un număr impunător de exegeze, informaţii, 
texte etno-folclorice unde sunt reliefate datini şi ri-
tualuri legate, în special, de sărbătoarea Crăciunului 
şi cea a Anului Nou, precum şi evenimentele mai 
importante care preced aceste aspecte spirituale din 
viaţa comunităţii colective, sunt dezvăluite momen-
te impresionante din vieţile sfi nţilor, diferite practici 
magice vizate în corelaţie cu obiceiurile şi ritualu-
rile calendaristice, se face o încercare de clasifi care 
folcloristică a creaţiilor literare calendaristice. Deşi, 
într-o anumită măsură, investigaţiile etnografi ce din 
lucrare poartă un caracter descriptiv, valoarea lor 
este incontestabilă şi, după cum precizează N. Bă-
ieşu, pe de altă parte, ele constituie „un pas înainte 
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în privinţa valorifi cării creaţiilor populare [2, p. 10] 
de peste an, a tradiţiilor calendaristice ale poporului 
nostru incluse în circulaţie din nobila intenţie de a 
le face cunoscute, în special, acelor „generaţii, care 
au trăit în condiţiile regimului sovietic ateist, nu au 
avut dreptul să cunoască şi să se bucure din plin de 
bogatele, variatele şi frumoasele tradiţii populare, 
naţionale şi biblice, inclusiv cele privind vieţile şi 
patimile celor două fi guri simbolice excepţionale în 
cultura creştinilor” [2, p. 5].

Cele două volume ale lucrării Obiceiurile şi fol-
clorul sărbătorilor de iarnă se afl ă în consecutivi-
tate, universul etno-folcloric prezentat este marcat 
de o documentare riguroasă şi explicaţii profunde, 
acestea fi ind determinate de texte poetice, interpre-
tări muzicale, autorul vizează stratifi carea creştină 
şi precreştină a datinilor şi tradiţiilor evocate, se re-
feră la geneza, evoluţia, constituirea lor etnică, este-
tică, socială, pe parcursul istoriei. Este vorba despre 
un tezaur spiritual, mesajul căruia îşi găseşte orien-
tare pentru a dezvălui o ambianţă arhetipală marcată 
de ritmurile primare ale vieţii omeneşti. Întrevedem 
în aceste investigaţii etno-folclorice „o lume crea-
tă pentru om, ce determină rangul acestuia înain-
tea demiurgului” [3, p. 233] depistată în baza mai 
multor texte, informaţii, studii, materiale de arhivă, 
unde sub o formă sau alta sărbătorile calendaristice 
de iarnă devin nişte pledoarii pentru omenie, bună-
tate, datina strămoşească. Or, aşa cum încearcă să 
ne convingă însuşi semnatarul culegerii respective, 
integritatea personalităţii umane poate fi  menţinută 
anume datorită acestor datini şi tradiţii populare, ele 
fi ind dezvăluite în corelaţie cu ciclicitatea fenome-
nelor din natură şi viaţa socială, cu anumite imbol-
duri de iniţiere mitico-ritualică, convertite în plăz-
muiri ale imaginaţiei şi gândirii populare.

Abordările şi aserţiunile concretizate în lucrare 
sunt relevante, fi ind exteriorizate în funcție de codul 
etic şi estetic al poporului, de poziţia sa înţeleaptă 
faţă de esenţele primordiale ale vieţii, faţă de muncă, 
fenomenele din natură, trecerea ireversibilă a tim-
pului. Iniţierea în actele ritualice fundamentale ale 
sărbătorilor de iarnă se manifestă prin suprapunerea 
diferitelor niveluri de percepţie mitico-folclorică şi 
se realizează în măsura în care gândirea populară le 
desacralizează pentru a le amplasa în nişte situaţii 
concrete de viaţă. În acelaşi timp, evidenţiem pre-
zenţa unor povestioare şi legende biblice apocrife 
despre vieţile sfi nţilor, care se pliază pe o iniţiere  
mitico-ritualică. 

Dialogul cu Divinitatea persistă nemijlocit în 

tradiţiile de peste an şi se manifestă la nivelul de-
tașării de lumea cotidianului. În felul acesta, este 
exteriorizată ideea subordonării omului faţă de anu-
mite legităţi ale existenţei universale, determinată 
prezenţa unui amplu spectru de valori condensat 
până la saturaţie de ideea sacralităţii, de lumina ini-
ţierii demiurgice. Astfel Andreiul, supranumit „cap 
de iarnă” [1, p. 40], semnifi că începutul timpului 
friguros, este privit şi interpretat drept un prilej de 
marcare a schimbării, înnoirii anuale a timpului” 
[1, p. 40]. Iar Crăciunul, după cum ne sugerează N. 
Băieşu, este principala între sărbătorile domneşti, 
împărăteşti, consacrate lui Iisus Hristos [1, p. 103], 
care „refl ectă într-un mod deosebit nu numai naş-
terea, ci toată viaţa Mântuitorului” [1, p. 103]. De 
aceea, sărbătoarea Crăciunului are tangenţă cu „naş-
terea Soarelui la solstiţiul de iarnă” sau „naşterea 
Soarelui Nou – Iisus” [4, p. 20]. Însuşi Mântuitorul, 
supranumit „Lumina lumii” [2, p. 249], este intuit 
în ipostaza de coordonator al Universului, se inte-
grează în stihia cosmică pentru a găsi o justifi care 
ontologică a existenţei universale.

Lucrarea Obiceiurile şi folclorul sărbătorilor de 
iarnă de N. Băieşu aprofundează dimensiunile unui 
univers etnologic marcat în permanenţă de lumina şi 
căldura sufl etească, de o irezistibilă sete de viaţă, de 
primenire lăuntrică. Conotaţia creştină a sensurilor 
prevede delimitarea diferitelor tărâmuri existenţiale 
şi înclină spre miezul fi losofi ei populare, lărgeşte 
şi aprofundează diapazonul empiric al cunoaşte-
rii umane unde legătura dintre om şi cosmosul său 
existenţial se prefi gurează dintr-o perspectivă astra-
lă, absolută, desăvârşită. În această ordine de idei, 
volumele Obiceiurile şi folclorul sărbătorilor de 
iarnă de N. Băieşu capătă o semnifi caţie cognitivă, 
fi losofi că, ontologică, arhetipală, constituie o lucra-
re enciclopedică despre complexitatea spiritului po-
pular în aspectele sale fundamentale.
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