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Notă asupra ediției 

 

Prezenta ediție conține 71 de scrisori și cărți poștale 

expediate de Ovidiu Bîrlea și 62 trimise de Ion Taloș. Majoritatea 

scrisorilor provenite de la Ovidiu Bîrlea au fost expediate din 

București, una din Abrud și una din Bârlești. De asemenea, există 

și o scrisoare de recomandare, redactată de Bîrlea în 1965 pentru 

Ion Taloș, în vederea obținerii unei burse din partea Fundației 

Alexander von Humboldt, la Freiburg. Cele mai multe dintre 

scrisorile lui Ion Taloș au fost trimise din Cluj, 12 din Freiburg, 

iar cărțile poștale au fost expediate câte una din Curtea de Argeș, 

Zalău și Cluj. Localitățile de expediere pot fi urmărite mai ușor în 

Tabelul corespondenței în succesiune cronologică. În coloana 

stângă sunt așezate localitățile și datele scrisorilor provenite de la 

Ovidiu Bîrlea, iar în partea dreaptă cele ale scrisorilor expediate 

de Ion Taloș, facilitând astfel cititorului posibilitatea de a 

determina cu mai multă claritate periodicitatea și reciprocitatea 

schimbului epistolar.  

Scrisorile lui Bîrlea au fost scrise cu cerneală, pe hârtie de 

calitate și de mărimi diferite, deseori de suprafața unei foi A4 

împăturite în două și scrise de cele mai multe ori pe paginile 1, 3, 

2, 4; numai rareori a utilizat hârtie de scrisori; ele au fost adresate 
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destinatarului fie la Institutul de Lingvistică (Str. Racoviță 21), fie 

la diferitele sale locuințe (Faleza Someș, bloc IV, apartament 9; 

Aleea Herculane 3, ap. 13); cele trimise la Freiburg au fost 

direcționate către locuințele avute de Ion Taloș acolo 

(Schauinslandstr. 110; Jahnstr. 25 b. Krebs); unele scrisori au fost 

expediate prin bunăvoința colegilor care călătoreau între 

București și Cluj. Scrisorile lui Ion Taloș au fost scrise, de 

asemenea, cu cerneală, în general pe foi A4, uneori împăturite, 

alteori nu, având destinația: București, Strada Sfinții Apostoli, nr. 

10. 

Modul de adresare variază între: tovarășe (câteodată 

prescurtat: tov.), cum se obișnuia atunci, și domnule, însoțite de 

epitetele: stimate, iubite ori amândouă; uneori Bîrlea i se 

adresează destinatarului cu: dragul meu, alteori scrie: iubite și 

stimate tovarășe și amice sau: iubite amice; Ion Taloș utilizează 

consecvent: stimate, mult stimate, iubite tovarășe/domnule 

profesor. 

Am adaptat ortografia scrisorilor la noile reguli, păstrând, în 

schimb, ortografia numelui lui Ovidiu Bîrlea, așa cum apare în 

scrisori și cum a fost el tipărit în timpul vieții, cu excepția 

studiilor din „Revista Fundațiilor Regale” și din „Sociologie 

românească”. Considerăm, așadar, pe deplin justificată scrierea 

numelui cu -î- (Bîrlea), singurul argument în domeniul 

biblioteconomiei și al bibliografiei reprezentându-l foaia de titlu a 
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unei cărți, respectiv felul în care a fost semnat un studiu. Orice alt 

procedeu dăunează autorului respectiv, diseminându-l în două sau 

mai multe clase bibliografice. Până la o eventuală uniformizare a 

scrierii numelui folcloristului, nu ne rămâne decât să îl parafrazăm 

pe Ion Taloș, afirmând: „Cine îl dezavantajează pe Ovidiu Bîrlea 

și după moarte, săvârșește un păcat.” 

Înțelegerea problematicii tratate în scrisori este facilitată de 

comentariile avizate ale unuia dintre partenerii de dialog epistolar 

– în cazul nostru, prof. univ. dr. Ion Taloș – o adevărată șansă 

pentru o ediție științifică de corespondență. Notele de subsol, pe 

alocuri cu regim de jurnal al activității științifice, completează în 

chip benefic informația, incitând, în același timp, la noi și noi 

întrebări.  

În ceea ce privește Bibliografia, am realizat o selecție a 

celor mai importante lucrări de sinteză invocate în prezentul 

volum. 

Am alcătuit un indice selectiv, de materii, și altul de nume 

(de locuri și de persoane), pentru a înlesni utilizarea corpusului 

epistolar. N-am inclus în acest indice numele celor doi parteneri 

de corespondență și nici localitățile de emitere a scrisorilor. Au 

fost păstrate, în schimb, numele localităților lor de reședință, când 

acestea apar în textul scrisorilor. Au fost menținute, de asemenea, 

numele prescurtate ale unor persoane, ca și circumscrierea sau 

denumirea lor prin porecle. 



 36 

Prin imaginile de la finalul volumului am încercat, pe cât 

posibil, să ilustrăm unele aspecte menționate în scrisori, cu accent 

pe activitatea științifică și de cercetare, pe cunoștințele comune și 

prietenia celor doi corespondenți. Am preluat primele trei 

reproduceri fotografice din arhiva Institutului de Cercetări Socio-

Umane Sibiu, publicate deja în Corespondență Ovidiu Bîrlea - 

Doina Blaga…, restul imaginilor provenind din colecția 

personală Ion Taloș. 

Aducem vii mulțumiri celor care au sprijinit editarea acestui 

corpus epistolar: dlui profesor Ilie Moise, precum și Centrului de 

Cultură „Augustin Bena” din Alba Iulia, în persoana dlui director 

Alexandru Pal. 

*** 

Prin stilul său epistolar, atunci când are un partener de 

dialog pe măsură, Ovidiu Bîrlea își dezvăluie capacitatea de a 

jongla cu simboluri, metafore și arhaisme, de a face apel la ironia 

și autoironia atât de specifice personalității sale excepționale, 

toate acestea dublate de o sinceritate debordantă. Tocmai 

sinceritatea tranșantă a lui Ovidiu Bîrlea ne îndreptățește să 

răspundem afirmativ la o întrebare firească a editorilor de 

corespondență: oare ar mai fi scris la fel expeditorii dacă s-ar fi 

gândit că vor citi și alții ceea ce era, de fapt, adresat doar 

destinatarului? La fel, în cazul cercetătorului Ion Taloș, publicarea 

scrisorilor, fără modificări sau cenzurări, reprezintă, în primul 
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rând, un real exercițiu de sinceritate… un omagiu adus 

magistrului și prietenului Ovidiu Bîrlea, căruia a reușit să-i 

contureze, în Introducerea acestei ediții, unul dintre cele mai 

complete, mai edificatoare și mai frumoase portrete de până 

acum, o adevărată schiță monografică a vieții și activității 

celebrului folclorist. De altfel, Ion Taloș se numără printre 

cercetătorii care au scris cel mai mult despre Ovidiu Bîrlea, atât 

înainte cât și după 19901, oferind „o cu totul altă imagine a 

marelui folclorist, aceea a unui om oarecum aspru, dar drept, 

sincer, dușman al șmecheriei (căreia i-a căzut victimă), atent și 

sensibil față de alții, cu un psihic complex, plin de nuanțe 

necunoscute și chiar nebănuite”2. 

Cartea relevă prietenia celor doi corespondenți, sinceritatea 

și corectitudinea relației, sprijinul reciproc acordat la momentul 

oportun, povestea unor colaborări științifice de succes, toate 

„condimentate” cu tipicele observații și „admonestări” ale lui 

Bîrlea. Dincolo de toate acestea rămâne certitudinea că Ovidiu 

                                                 
1
 Amintim, în acest context, doar: Ovidiu Bîrlea (1917-1990). În: 

„Fabula”. Zeitschrift für Erzählforschung, Göttingen, 31, Heft 3-4, 1990, p. 

318-320; O operă impresionantă. În: „Discobolul”, nr. 121-122-123, 2008, 

Alba Iulia, p. 176-187; Ovidiu Bîrlea și romanitatea folclorului nostru. În 

„Discobolul”, nr. 235-236-237, 2017, p. 177-185; Opera lui Ovidiu Bîrlea 

în mari biblioteci din străinătate. În: „Studii și comunicări de etnologie”, 

tomul XXXI/2017, Sibiu, p. 11-19; Petru Caraman și Ovidiu Bîrlea în 

corespondență, în curs de apariție în „Anuarul Muzeului Etnografic al 

Transilvaniei”, 2017. 
2
 Ion Taloș, Înțepăturile ariciului – Un secol de la nașterea lui 

Ovidiu Bîrlea. În: „România literară”, nr. 30-31 / 14.07.2017-20.07.2017. 
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Bîrlea a investit o foarte mare încredere în omul și cercetătorul 

Ion Taloș. Iar timpul a dovedit că a avut dreptate! 

Acest epistolar este cu atât mai important cu cât surprinde 

numeroase secvențe, o bună parte din viața și activitatea a două 

personalități științifice extrem de bine conturate, Ovidiu Bîrlea 

fiind unul dintre cei mai importanți etnologi din a doua jumătate a 

secolului al XX-lea, iar Ion Taloș, unul dintre cei mai vizibili 

cercetători ai etnologiei actuale. Faptul că cei doi au și o 

corespondență scrisă contribuie, în mare măsură, la deslușirea 

unor aspecte mai puțin cunoscute din etnologia ultimei jumătăți 

de veac. 

Am lucrat la editarea acestei corespondențe cu ușorul regret 

că fac parte din generația celor care nu prea au scris și, probabil, 

nu vor mai scrie niciodată… scrisori. Generația mea nu va putea 

să-și publice scrisorile… Nu mai are acel exercițiu de a „sta” în 

fața foii albe și de a-și preface gândurile în cerneala așternută pe 

hârtie… Tocmai de aceea, simt nevoia să îi mulțumesc omului și 

profesorului Ion Taloș – colaborator de elită al periodicului 

Institutului nostru, Studii și comunicări de etnologie – pentru 

șansa unică pe care ne-a oferit-o: aceea de a valorifica o formă 

clasică de corespondență, prin care cuvintele și așteptările luau 

forma plicurilor, devenite cu timpul veritabile documente 

etnologice. 

Andreea Buzaș




