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INTRODUCERE

A doua ediție a volumului inserează teme indispensabile literaturii, etnologiei, folclorului. Anumite studii, apărute în diverse publicații, de specialitate,
naționale și internaționale, în limba română sau engleză, reprezintă versiuni
revizuite și adăugite, inclusiv la nivelul titlurilor.
Lucrarea, gravitând în jurul apolinicului, mizând pe interpretare, pe perspectiva comparativ-analitică, pe analiza sincronică și diacronică, potențează
relația triunghiulară care se instituie între literatură, etnologie și folclor.
Unghiurile critice de abordare (etnologic, istoric, literar, poetic, religios,
mitologic, filosofic etc.) subliniază perspectiva interdisciplinară. Teoriile, conceptele dezvoltate, documentarea științifică (în cazul studiilor literare, etnografice și folclorice), asocierea teoriei cu cercetarea de teren, fotografiile, discuțiile,
la fața locului, cu meșterii populari contemporani (în cazul studiilor etnografice
și folclorice) conferă o viziune de ansamblu asupra temelor cercetate.
Dând dovadă de o largă deschidere teoretică şi interpretativă, lucrarea
vizează numeroase opere consacrate, inclusiv idei şi concepte ale unor gânditori şi oameni de cultură români (Lucian Blaga, Mihai Eminescu, Mircea
Eliade, Constantin Noica, Gala Galaction, Adrian Maniu), dar mizează şi pe
teorii, ipoteze şi interpretări ale autorilor contemporani. Abordarea comparativ-analitică a fenomenului cultural, îngemănarea dezbaterii teoretice cu cea
aplicativă scot la iveală valoarea metodologică a studiului. Aparatul noțional,
augmentat de simboluri, de sincretismul de limbaje, devine un tot unitar
indispensabil atât analizei, reactualizării și promovării tradițiilor, cât și interpretării operelor literare. Cele cinci capitole devin punct de conjuncție între
fenomenul literar și fenomenul etno-folcloric. Pe de o parte, operele literare
analizate și interpretate subliniază cât de fragilă este granița care se intituie
între literatură, etnologie și folclor, dat fiind faptul că acestea își trag seva din
universul ontologic al satului românesc. Pe de altă parte, categoriile folclorice
(baladele, legendele, basmele, cântecele de leagăn, colindele), formele de manifestare (sărbătorile, momentele tari din viața omului, credinţa, interdicțiile,
predicțiile, superstițiile, praxis-ul ritualic) potențează fenomenul cultural
tradițional, valorifică zestrea strămoșească a românilor.
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D el i a - A n a m a r i a R ă chi șan

Complexitatea, originalitatea, rigurozitatea în ceea ce privește diseminarea
rezultatelor obţinute datorită cercetării de teren în anumite zone etnografice
ale județului Maramureş, reprezintă o modalitate metodică de a sublinia faptul
că trecutul trebuie confruntat cu prezentul pentru a putea fi propulsat spre
viitor.
Textul, contextul situațional devin repere esențiale analizei, explicării și
interpretării. Glisarea dinspre literatură înspre etnologie și folclor relevă un
orizont al dominantelor și al nuanțelor, un orizont supus mereu analizei și (re)
interpretării.

