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[Articol-program] 

 

Fără îndoială, avem una din cele mai frumoase literaturi populare şi, cu toate acestea, pînă acuma, nici o 

revistă specială. 

Folcloriştii noştri, dacă nu sînt destul de cuprinşi ca să-şi publice colecţiunile şi studiile lor în volum, sînt 

nevoiţi a le răzleţi prin felurite reviste şi foi periodice, foarte anevoios de găsit pentru cercetător. 

Dînd la iveală această revistă, menită numai şi numai pentru literatura populară, credem că îndeplinim 

aşteptarea multora şi că vom aduce un folos, oricît de mic ar fi, folclorului român. 

Revista noastră, deschisă tuturor, fără nici o deosebire, şi-a asigurat colaborarea a multor persoane destoinice 

în ale poporului atît din România liberă cît şi din părţile ei subjugate, aşa că în ea se va oglindi toată cugetarea şi 

isteţimea minţii neamului nostru. 

Mai toate - dacă nu toate colecţiile de literatură populară publicate pînă acum - păcătuiesc prin aceea că 

culegătorii ori şi-au îngăduit să prefacă ceea ce au cules, după simţul lor estetic, simţ care de multe ori îi dă de 

zminteală, ori, ceea ce-i mai rău, nu au cules, de-a dreptul din gura poporului, ci au auzit de pe la lăutari, bunăoară, 

dintre cari, cei mai mulţi ţigani, schimonosesc tot ce le vine în auz. 

Noi ne vom da sîrguinţa să luăm totul la izvor. Cea mai mare parte din colaboratori fiind învăţători săteşti, 

avem o chezăşie pentru curăţia materialului nostru. 

Şi acum, cînd am spus ţinta ce urmărim, avem dreptul să tragem nădejdea că năzuinţa noastră va fi luată în 

bine şi va avea sprijinul tuturor. 
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