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NOTE ȘI DISCUȚII 

MARCELA BRATILOVEANU-POPILIAN 80 

ILIE MOISE* 

Abstract: The study is dedicated to Marcela Bratiloveanu-Popilian on the 
occasion of the anniversary of eight decades of her birth. Marcela 
Bratiloveanu-Popilian is an exceptional scientific researcher of ethnographic 
areas Oltenia and Plaiul Cloșanilor, an exceptional contributor to the 
scientific publication “Drobeta” with important studies, and at the same time 
a good colleague and friend of all ethnologists in Sibiu, regardless of the 
institution where they work: the ASTRA Museum, the “Lucian Blaga” 
University or the Institute of Socio-Human Research of the Romanian 
Academy. With her unique style, Marcela Bratiloveanu-Popilian serves, as 
few people have managed to do, romanian ethnology, nation and country. His 
letters that we will publish below will strengthen and confirm our statements.  
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Pe Marcelina, colega mea de la Craiova, de care mă leagă o îndelungată 

prietenie, am cunoscut-o, cred, la una dintre întâlnirile organizate de Cornel Irimie, 
în anii ’70, la Muzeul Tehnicii Populare. Venea din inima Olteniei și era 
preocupată de elementele specifice ale unei zone apropiate sufletului meu, Plaiul 
Cloșanilor. Avea reputația unei apropiate colaboratoare a unora dintre legendele 
etnologiei românești, precum Nicolăescu-Plopșor1, și Lucia Apolzan2 care au 
cooptat-o în colectivul de cercetare al Grupului Complex Porțile de Fier.  

Amiciția noastră s-a cimentat, însă, în timpul primelor „Simpozioane 
Naționale de Etnologie”, organizate de Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin 
Brăiloiu” – în perioada postdecembristă, la Sighetul Marmației (1991), Câmpulung 
Moldovenesc (1992) și Ialoveni-Chișinău (1993). Aceste întâlniri eminamente 
științifice, coroborate cu entuziasmul specific anilor ’90, au înlesnit apropierea 
dintre etnologii români dinlăuntrul sau din afara fruntariilor României.  

 
* Prof. univ. dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu. 
1 Constantin Nicolăescu-Plopșor (1900–1968), istoric, arheolog, geograf și etnolog, 

coordonator șef-adjunct al Grupului de Cercetări complexe de la Bicaz și Porțile de Fier, director al 
„Centrului de Istorie, filologie și etnografie” al Academiei Române din Craiova.  

2 Lucia Apolzan (1911–2001), etnograf, sociolog, georgraf, autoare a volumelor Portul și 
industria casnică textilă în Munții Apuseni, București, 1944, și Carpații. Tezaur de istorie. 
Perenitatea așezărilor risipite pe înălțimi, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1987.  
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Apoi întâlnirile noastre s-au înmulțit – fie la Sibiu (sesiunile de comunicări 
științifice ale Muzeului „Astra” sau „Zilele antropologiei românești”), la București 
sau chiar la Craiova… Generația de azi ar trebui – poate – să știe că la începutul 
anilor ’90 relațiile dintre colegi și prieteni presupuneau – dincolo de convorbirile 
telefonice – și câte o felicitare în preajma sărbătorilor mari sau, din când în când, 
chiar și o scrisoare. Din vremea respectivă (ultimul deceniu al veacului trecut) 
păstrez, de la colega mea Marcela Popilian, câteva epistole pe care le consider 
amintiri semnificative pentru relațiile statornicite – la un moment dat – între doi 
colegi, între două persoane… civilizate.  

Momentul culminant al amiciției noastre s-a consumat în toamna anului 
2000, când, la invitația cercetătorului Radu Octavian Maier3 de la Institutul de 
Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” din București, am fost cooptat în 
comisia însărcinată cu examinarea tezei de doctorat Obiceiuri de primăvară din 
Oltenia. Calendarul ortodox și practica populară4, redactată de Marcela 
Bratiloveanu-Popilian. La acea vreme obligațiile mele didactice (predam folclorul 
literar și etnologia la două Universități – Sibiu și Alba Iulia) și cele științifice (la 
Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, aveam o jumătate de normă și 
coordonam periodicul „Studii și comunicări de etnologie”) îmi depășeau, 
realmente, puterile înghițindu-mi orice clipă… liberă. De aceea fiecare Comisie de 
doctorat care implica o deplasare de două zile îmi complica… existența. În situația 
în care acceptam numirea într-o comisie de doctorat, pentru a mă încadra într-o 
singură zi, călătoream – atât la dus cât și la întors – noaptea. În 9 octombrie 2000, 
seara, am plecat cu trenul din Sibiu spre București, iar a II-a zi, la orele 900, am 
intrat direct în Comisia de susținere publică a tezei de doctorat. Fusese decalată, cu 
un ceas, ora de începere a lucrărilor comisiei pentru a putea ajunge la orele 1200, în 
Cimitirul Bellu, la înmormântarea Profesorului Mihai Pop5. Din comisia de 
doctorat, stabilită prin ordinul directorului Institutului de Etnografie și Folclor… – 
prof. univ. dr. Sabina Ispas6 – făceau parte următorii specialiști: prof. univ. dr. 
Sabina Ispas – președinte, dr. Radu Octavian Maier – îndrumător doctorat, prof. 
univ. dr. Ilie Moise (Sibiu) – referent, prof. univ. dr. Zamfira Mihail7 (București) – 
referent, prof. univ. dr. Ion Ghinoiu8 (București) – referent.  

 
3 Radu Octavian Maier (n. 1929), etnograf, cercetător la Institutul de Etnografie și Folclor 

„Constantin Brăiloiu” București, conducător de doctorate.  
4 Lucrarea a fost tipărită la București, în cadrul Institutului Român de Tracologie, în 2001.  
5 Mihai Pop (1907–2000), etnolg român, profesor universitar, director al Institutului de 

Etnografie și Folclor București (1965–1975), președinte al Societății Internaționale de Etnologie și 
Folclor (1971).  

6 Sabina Ispas, n. 1941, etnolog, director al Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin 
Brăiloiu” București, membru al Academiei Române.  

7 Zamfira Mihail, cercetător științific la Institutul de Studii Sud-Est Europene, etnolongvist, 
antropolog.  

8 Ion Ghinoiu, n. 1941, etnolog, cercetător la Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin 
Brăiloiu” București, coordonatorul Atlasului Etnografic Român.  
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În urma susținerii publice a tezei de doctorat cu titlul Obiceiuri de primăvară 
din Oltenia. Calendarul ortodox și practica populară, comisia a hotărât, în 
unanimitate, acordarea titlului de doctor în etnologie – specialitatea folclor 
Marcelei Bratiloveanu-Popilian. După susținere, membrii Comisiei de doctorat 
împreună cu toți colegii de la Institut…, am participat la funeraliile profesorului 
nostru, Mihai Pop.  

Dincolo de regretul încercat de întreaga breaslă după plecarea celui mai 
vizibil etnolog român de după 1945 – marea trecere a Profesorului a fost însoțită, 
de la capelă până la mormânt, de sunetele triste ale unei trâmbițe din Maramureș, 
fapt ce a impresionat profund întreaga asistență. 

Arc peste timp… Conferința Națională a „Asociației de Științe Etnologice din 
România” – ediția 2016 – s-a desfășurat la Craiova. Secțiunea pe care am moderat-
o s-a deschis cu un omagiu pe care l-am adus cercetătoarei Marcela Bratiloveanu-
Popilian la împlinirea a 75 de ani. (S-a născut în 9 mai 1941 la Strehaia, în județul 
Mehedinți).  

Așa cum am amintit, corespondența noastră a început în ianuarie 1993 cu o 
felicitare trimisă în preajma sărbătorilor de iarnă:  

1 

[decembrie 1993] 
 

Întregii familii (Moise), cele mai calde urări de bine!  
Cu plăcute amintiri, un sudic „La mulți ani!” 
Marcela Popilian 
Următoarea epistolă este tot o felicitare de Crăciun, trimisă în 15 decembrie 

1994. Particularitatea acestei felicitări (pe care scrie Crăciun fericit!) este aceea că 
textul care o însoțește depășește lungimea unei scrisori. 

2 

[Craiova], 15 dec. 1994 
Stimate coleg, 

 
Odată cu cele mai calde mulțumiri pentru gestul de deosebită colegialitate, pe 

care l-ai manifestat din nou, primește, atât tu cât și minunata domniei tale soție, 
urările mele de sănătate, fericire și deplină armonie pentru anul 1995. 

Alături de prințesele voastre, Crăciun fericit și multe, multe bucurii! 
Sper că la vară să vă pot fi o gazdă și un ghid agreabil prin sudul țării, așa 

cum am plănuit la București. Chiar aseară am văzut reportajul realizat de Vlad 
Bâtcă9. Ne-a bucurat mult. 

Acum așteptăm cu toții marea sărbătoare de care, din păcate, ne bucurăm 
 

9 Vlad Bâtcă (1935–2017), regizor, autorul unor interesante reportaje despre cultura și 
civilizația tradițională românească de pe ambele maluri ale Prutului.  
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prea târziu și după prea multe jertfe. Întotdeauna în preajma zilelor Revoluției 
devin mai sentimentală, ba chiar melodramatică. De… fiecare, cum am fost lăsați 
de Dumnezeu.  

Încă o dată cele mai bune gânduri bune pentru toți ai casei. Sărutări de mâini 
soției tale din partea tovarășului meu de viață! 

Cu sentimente de prețuire colegială, 
Marcela Popilian 
 
O scrisoare scurtă din aprilie 1995 însoțește ultimul curs de folclor apărut la 

Craiova pe care i l-am solicitat cu titlu de „urgență”. 

3 

[Craiova], 27 aprilie 1995 
Stimate coleg, 

 
Am reușit, în sfârșit, să fac rost și de ultimul curs de folclor apărut la Craiova 

și, de asemenea, și de datele pe care mi le-ai solicitat. Nu știu de ce a trebuit să 
așteptăm atâta vreme, pentru acest minimum de informație. 

Primește, te rog, chiar tardivele mele urări de bine, cu ocazia deja 
petrecutelor Sărbători. 

Anei și fetițelor aceleași gânduri bune; de asemenea și ție. 
Cu prețuire,  
Marcela Popilian 
 
În ajunul Crăciunului din 1996 pleacă spre Sibiu o nouă felicitare pe care 

scrie Sărbători fericite! 

4 

Cu aceleași sentimente de colegialitate!  
Domnițelor domniei tale de asemenea un călduros „La mulți ani”! 
Marcela Popilian 
P.S. Mă bucur de prezența în Senat a lui Corneliu Bucur10 
 
Vreme de aproape patru ani am comunicat doar telefonic, chiar și atunci când 

s-a stabilit componența Comisiei sale de doctorat care urma să se întrunească în 
octombrie 2000 la Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” din 
București. În toamna aceluiași an, printr-o scurtă epistolă, mă roagă să-l ajut pe 
doctorandul Stuparu, „care intenționează să facă o teză de doctorat despre 
instalațiile țărănești.” 

 
10 Corneliu Bucur, n. 1942, etnograf, director al Muzeului „Astra” Sibiu.  
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5 

Craiova, 13 sept. 2000 
Dragă Ilie, 

 
Știindu-te inimă largă, apelez la tine cu rugămintea de a-l ajuta, atât cât îți 

este în putință, pe tânărul domn Stuparu, care intenționează să facă o teză de 
doctorat despre instalațiile țărănești.  

Conducătorul domniei sale – colaborator, prieten sau cum se consideră ei – 
cu amabilul nostru Corneliu Bucur – i-a sugerat să înceapă documentarea cu 
Muzeul Astra din Dumbrava Sibiului. Poți, de asemenea, să-i mai sugerezi și alte 
surse documentare. Tu cunoști materialul de la Slobozia? Eu nu am ajuns pe acolo 
cu toate că m-a invitat Răzvan11.  

În altă ordine de idei, nu știm încă nimic legat de data acelui hop pe care 
trebuie să-l trec. Te voi anunța la timp.  

Dacă vreun capitol ți se pare că ar putea intra în revista pe care cu mare 
competență și grație o conduci, m-ar onora. 

În rest, numai bine, ție, Anei și celor două scumpe ale voastre. 
Vă sărut pe toți, 
Marcela 

 
La câteva zile după susținerea publică a tezei de doctorat, de-acum  

dna dr. Marcela Popilian, îmi scrie: 

6 

Craiova, 13 oct. 2000 
Stimate coleg și mare prieten, 

 
Țin să-ți mulțumesc și pe această cale – devenită desuetă, acum în epoca 

telecomunicațiilor – pentru amabilitatea manifestată față de mine. Îmi pare foarte 
rău că a trebuit să faci acel drum în condiții extrem de grele. Când mi-a spus Radu 
Maier că ți-a telefonat spunându-ți să vii mai devreme, nu am putut decât să regret. 
Transmite scuzele de rigoare și Anei, de asemenea și fetelor.  

În privința informațiilor referitoare la învelitorile și podoabele capului, voi 
reîncerca să fac o bibliografie, eventual și ceva materiale, pe care să le aduc la 
Sibiu în luna noiembrie, când sper să ne revedem la Simpozionul organizat de 
Sultana12.  

În altă ordine de idei, tot atunci voi veni cu lucrarea, dacă ție îți mai trebuie 
pentru a vedea, eventual, ce material te-ar interesa pentru a fi publicat în revistă. 

 
11 Răzvan Ciucă, n. 1947, etnolog și preot din Slobozia, întemeietorul „Muzeului agriculturii” 

din România.  
12 Sultana Avram, n. 1955, conf. univ. la Facultatea de Istorie a Universității „Lucian Blaga” 

din Sibiu, organizatoare a Simpozionului „Zilele Antropologiei Românești”.  
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Tuturor celor dragi ție, fetelor și Anei, întreaga mea prietenie, Marcela 
 
Nu uită familia Moise nici în preajma Sărbătorilor de iarnă ale ultimului an 

din mileniul al II-lea. 

7 

Craiova, 20 decembrie 2000 
 
Întregii familii cele mai bune urări! Sfintele Sărbători ale Crăciunului și 

Anului Nou, cu mulțumiri pentru colegialitatea care te caracterizează. 
Marcela Popilian 
 
O ultimă felicitare, în preajma primelor Sărbători de Paști din mileniul al 

III-lea, încheie o corespondență „desuetă” (vezi scrisoarea nr. 6) susținută, însă, de 
puternice sentimente de prietenie și nedezmințită colegialitate. 

Am evocat aceste momente din viața științifică a unei cercetătoare devotată 
până la sacrificiu investigării elementelor specifice culturii și civilizației 
tradiționale, pentru a sublinia – cu discreție și recunoștință – eforturile știute și 
neștiute ale acestui soldat al identității românești. 

La mulți ani, Doamna Marcela Popilian! 
 

 
 


