ENCICLOPEDIA IMAGINARIILOR DIN ROMÂNIA

Această
număr

lucrare a fost sprijinită prin proiectul Ministerului Cercetării şi Inovării CCCDI-UEFISCDI,
proiect PN-III-P1-1.2-PCCDl-2017-0326/49 PCCDI, în conformitate cu PNCDI III.

© 2020 by Editura POLIROM
Această

carte este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice
mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio,
punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţele de calculatoare, stocarea permanentă
sau temporară pe dispozitive sau sisteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scop comercial sau
gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite fără permisiunea scrisă a deţinătorului copyrightului reprezintă o încălcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsesc penal şi/sau
civil în conformitate cu legile în vigoare.

www.polirom.ro
Editura POLIROM
laşi,

B-dul Carol I nr. 4; P.O. BOX 266, 700506
Splaiul Unirii nr. 6, bi. B3A,
sc. 1, et. 1, sector 4, 040031, O.P. 53
Bucureşti,

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României:

Enciclopedia imaginariilor din România / Corin Braga {coord. general). -

laşi: Polirom, 2020 5vol.
ISBN 978-973-46-8183-9
Voi. 5: Imaginar şi patrimoniu artistic I voi. coord. de Liviu Maliţa. - 2020. - Conţine bibliografie. Index. - ISBN 978-973-46-8269-0

I. Braga, Corin {coord.)
li. Maliţa, Liviu {coord.)

7
Printed in ROMANIA

ENCICLOPEDIA
IMAGINARIILOR
DIN ROMÂNIA
CORIN BRAGA
(coordonator general)

V

t:2

'

_ - h - / ~ tt,tw
/Iv, ;°~,,,,,44,4,,
~

Volum coordonat de

LIVIU

MALIŢA

POLIROM
2020

„Specific

naţional" şi

folclor media
Corina Iosif, Adrian T. Sirbu

Specificul

naţional şi

folclorul ca produs media

Potrivit celei mai răspândite forme în care îl întâlnim astăzi, folclorul este în bună măsură
un produs mediatic. El poate fi definit ca un sistem de modele (tipare, formule, scheme,
reţete) de punere în scenă a unui discurs cultural - vizual, sonor, narativ - făcând referire la un perceput „specific naţional" şi exprimat prin trimiterea recurentă la „tradiţii"
de cultură populară. Indiferent de varietăţile sale, prezenţa acestui fel de discurs - atât
consumul, cât şi producţia lui - este greu de imaginat în afara fasonării lui specifice
prin aparatul mediatic general care mijloceşte astăzi întreaga cultură.
Însă înaintea oricăror consideraţii despre ipostazele media ale folclorului, un câmp
cu totul recent al studiilor culturale (inclusiv al etnologiei într-o abordare contemporană),
este necesară o precizare. Nici măcar termenul „folclor" în sine nu poate fi folosit fără
precauţii. Acesta încă are, în limba română contemporană standard, precum şi în unele
uzajuri savante care persistă, două sensuri de bază care, în definirea lor cea mai generală,
se regăsesc ca atare în mai toate dicţionarele explicative : unul care se referă la creaţii
artistice, obiceiuri şi tradiţii populare, iar altul la disciplina care le studiază pe cele
dintâi, adică „folcloristică" (DEX, 1975, p. 343). Numai că, sensurile acestea fiind
decalate între ele, folosirea neglijentă a termenului poate crea echivocuri pline de consecinţe ştiinţifice (dar şi politice) în privinţa no/iunii folclorului. De aici deja se poate
întrezări cum această identitate a desemnării terminologice între totalitatea culturilor
ţărăneşti construite ca o unitate, pe de o parte, şi o disciplină ştiinţifică menită să studieze aceste culturi, pe de altă parte, poate da naştere unor confuzii. Tocmai pentru a
preveni suprapuneri şi contaminări de sens între cele două, etnologia contemporană s-a
hotărât să gândească realitatea cultural-sociologică şi istorică a culturilor rurale în termenii „culturii tradiţionale" sau, mai specific, ,,ţărăneşti". În acelaşi timp, studiul folclorului sau folcloristica a căpătat astăzi, în câmpul disciplinar de ansamblu al etnologiei,
sensul de fază istorică distinctă a evoluţiei acesteia.
Apoi, începând cu primele decenii ale secolului XX, în pas cu evoluţiile mai ample
ale societăţii moderne, realitatea desemnată de termenul „folclor" se îmbogăţeşte cu o
nouă dimensiune, cea dezvoltată în legătură cu producţia media în general. Astfel apar
deopotrivă posibilitatea, dar şi justificarea necesităţii de a vorbi despre „folclor ca producţie
media" - iniţial de radio, apoi de radio şi televiziune - şi, în cele din urmă, despre efectele
generalizării noilor tehnici, informatic-digitale, de mediatizare a acestui domeniu.
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Folclorul media este susceptibil unei vehiculări pe scară largă, "naţională", fiind
astfel apt de a fi uşor asimilat deopotrivă de către indivizi, în culturile lor locale, cât şi
de societate în ansamblul său. Având în acelaşi timp un corespondent şi un referent în
cultura savantă, în folcloristică, folclorul ca produs media a fost elaborat îndeosebi
înăuntrul relaţiei dinamice dintre producătorii media şi public şi în dependenţă de caracterul perjormativ al acestei relaţii. (Neologismul "performativ", ignorat de lexicoanele
de limbă română sau chiar respins de unii în legătură cu câmpul artelor spectacolului,
vizează aici nu doar ceea ce o reprezentaţie prezintă unui public, ci, totodată, şi ceea
ce o punere în scenă „execută", "săvârşeşte" şi astfel "îi face" publicului său.) Publicul
în cauză e definibil generic ca ansamblu de persoane considerate în raport cu participarea lor, de pe poziţia de spectator autoinvestit şi consumator simbolic de experienţă
specifică, la saturarea dimensiunii spectaculare şi performative a unor evenimente culturale, sociale, artistice şi, înainte de toate, mediatice clasabile ca folclor. Acest ansamblu de persoane, eteroclit în sine, se constituie ca un public specific tocmai fiindcă ele
împărtăşesc convingerea comună a unei certe valori culturale (fie ea şi una de divertisment) a folclorului-spectacol, nu în ultimul rând, una intens reprezentativă pentru o
dorinţă de autoidentificare socio- şi etnoculturală prin intermediul punerii în scenă a
reprezentării tradiţiilor.

Forma cea mai elaborată a „reţetei" acestui produs sociocultural s-a conturat în România
deşi starea actuală a fenomenului pe care îl
numim folclor media pare să nu mai aibă mare legătură cu stările de lucruri din trecutul de dinainte de 1989, examinarea atentă a acelui moment structural din istoria fenomenului îşi menţine o semnificaţie metodologică şi genealogică extrem de importantă.
În general, poate că producţia media clasabilă ca „folclor", prin felul în care amestecă
şi totodată mediază între vechi şi nou, citare şi inventare, reproducere şi transformare
etc., pune în scenă cel mai eficient distincţia operată de Eric Hobsbawm între, pe de o
parte, "obiceiuri" înţelese ca reprezentări colective ale trecutului, trăite însă ca prezent,
şi, pe de altă parte, "tradiţii" ca trecut "imaginat" (adică în parte închipuit, în parte
reconstruit), un produs aparţinând clar modernităţii (Hobsbawm, 1983, pp. 2-8).
Astăzi nu se mai poate vorbi despre "tradiţii" fără a ţine cont de formele şi modalităţile de medializa,re prin care culturile ţărăneşti au devenit produse media (mai ales
prin radio şi televiziune, dar şi prin mijloacele care ţin de informatizarea generalizată a
lumii actuale). Acest proces a constituit, şi constituie încă, probabil, calea cea mai
eficientă de reproducere contemporană a aşa-numitului „specific naţional" ca domeniu
al identităţii etnoculturale.
Înţelegerea discursului specificităţii naţionale trebuie să ţină cont de dezvoltarea
domeniului media, cel puţin pentru că, în privinţa joncţiunii dintre "tradiţie" şi „naţi
une", mare parte din logica şi retorica acestui discurs se datorează prelucrării media a
unor astfel de concepte. Tronsonul istoric general care ne interesează - datorită caracteristicilor sale structurante - este cel cuprins între începuturile emisiunilor de radio
(1928) şi ultimul deceniu al perioadei comuniste, deceniu terminal în care, cu toate
restricţiile impuse consumului public de televiziune, producţia de emisiuni TV de folclor
a rămas extrem de importantă. Se poate considera că întreaga perioadă istorico-culturală
menţionată s-a format, s-a diversificat şi apoi s-a reprodus pe scară largă un discurs
media (audio, audiovizual, narativ şi performativ-spectacular) al „tradiţiilor". Limbajul
acestuia a asigurat reproducerea discursului ideologic, politico-cultural, al specificităţii
în timpul regimului comunist. Din acest motiv,
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naţionale în rândurile unui public mult mai larg decât cel vizat de textul scris. Legătura
dintre comunicarea media şi instrumentalizarea politică a "tradiţiilor" ca domeniu al
construcţiilor naţionale a oferit o cale privilegiată de exersare politico-ideologică pe
scară largă a discursului asupra naţiunii (McLuhan, 1994, pp. 19-20). Utilizarea publică
mediatizată (prin radio şi televiziune) a unor concepte ca "naţiune", ,,cultură naţională",
„specific naţional", "tradiţii", "folclor" şi instrumentalizarea lor politică, începând cu
primele decenii ale secolului XX, iniţial în cadrul unui discurs radiofonic, apoi, după
1957, prin intermediul producţiei televizuale, a creat premisele şi apoi modelele unor
construcţii discursive privind specificitatea naţională. Discursul asupra identităţii naţi
onale, cu toate domeniile sale constitutive (stat şi naţiune, limbă, istorie, tradiţii) îşi
putea disemina astfel o ipostază unificată, politic sancţionată nu doar de acţiunea culturală generală a tânărului stat-naţiune, ieşit întărit şi augmentat după 1918, ci chiar prin
supervizarea politică explicită a începuturilor mediatizării acestui discurs. (Faptul rezultă,
bunăoară, dintr-un raport intitulat Radiodifuziunea. Lămuriri privitoare la necesitatea
şi utilizarea radiodifuziunii, publicat în septembrie 1926 de Comisia pentru pregătirea
funcţionării Societăţii de Difuziune Radiotelefonică; vezi Arhiva scrisă a SRR, 1/1929,
fila 1.) Odată integrată în conştiinţa de sine a societăţii, reproducerea extensivă a ipostazei unificate a reprezentării specificităţii naţionale s-a putut constitui într-un mediu de
emergenţă a unor forme de solidaritate populară (McLuhan, 1994, p. 297) ce s-au
construit cu o rapiditate fără precedent. Pornind de la repere ideologice comune, conceptualizarea publică a "naţiunii" devenea astfel pe deplin controlabilă de către o putere
centrală: statul. Geneza unei reprezentări socio- şi politico-culturale a "specificului
naţional" a început să depindă tot mai mult şi de gradul de dezvoltare a câmpului media,
cel care i-a întărit, începând cu primele decenii ale secolului XX, diseminarea la scară
naţională. Tipurile de discurs care susţin reprezentarea "specificului naţional" au pus
în circulaţie o serie de construcţii recurente (vizuale, sonore, narative), de factură stereotipică, inclusiv în cadrul unor practici sociale, care au accelerat reproducerea ulterioară, în perioada comunismului (şi cu mijloacele sale de control politic, social şi
cultural), a imaginarului specificităţii naţionale.
Formele de medializare - nu doar simpla mediatizare, ci prelucrarea sistematică
pentru radio şi televiziune, mai întâi, apoi şi audiovizualul digital - prin care fragmente
ale culturilor ţărăneşti au alimentat în permanenţă procesul de elaborare al „tradiţiilor"
au generat un produs eminamente media care, sub acelaşi nume de „folclor", a influenţat, la rândul său, dinamica tuturor construcţiilor discursive (vizuale, sonore, narative)
privind specificul naţional. Dezvoltarea folclorului media a declanşat un proces de
configurare a unor varietăţi performative distincte (scenice, apoi scenice şi mediatice)
ale culturilor ţărăneşti, desprinse, nu numai prin finalităţile lor, ci şi prin conţinut, de
cultura ţărănească la care se referă. Acest proces s-a accentuat începând cu finele secolului XX, pe măsură ce lumea rurală se transforma rapid ca urmare a schimbărilor sociale
(dar şi politice şi, desigur, economice) produse deopotrivă de comunismul terminal şi
apoi de societatea de consum. Tocmai fiindcă acest proces de medializare (a tradiţiilor)
la umbra proiectului politico-cultural comunist atinsese un grad de „maturizare", deci
de autonomie funcţională, dispariţia instrumentalizării politico-ideologic programate a
produselor sale (ca şi a protocoalelor tehnic-spectaculare şi stilistice ce derivau de aici)
l-a lăsat apt de a fi încorporat în producţia media dependentă exclusiv de piaţă.
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Putem considera că au existat câteva etape în constituirea domeniului media al folclorului. Criteriile de delimitare ale acestor etape trebuie să tină cont atât de evoluţiile
câmpului media, cât şi de condiţiile politice. Prima etapă poate fi considerată cea desfăşurată între 1928, anul în care a început să emită Radio România, şi 1948, anul
instaurării regimului de „democraţie populară". A doua etapă, mai eterogenă şi dificil
de evaluat global, poate fi considerată cea care a durat până în 1976, anul de debut al
festivalului-concurs Cântarea României. Aceasta este marcată atât de începuturile televiziunii (1956), cât şi de schimbarea politică importantă adusă de Tezele din iulie (1971),
denumirea sub care s-au fixat în memoria publică şi apoi în cea istoriografică temele
unui faimos discurs al lui Nicolae Ceauşescu în Comitetul Politic Executiv al PCR.
(Ţinut pe 6 iulie 1971, discursul a marcat începutul unei perioade de constrângeri politico-ideologice directe asupra ştiinţelor umane şi sociale, ce urmau să devină instrumente
nemijlocite ale noului program naţional-comunist al realismului socialist, aşa cum a fost
acesta consacrat şi în Programul PCR adoptat în 1974.) A treia etapă a fost cea dominată
de festivalul Cântarea României, parte din programul ideologic şi cultural-politic al
puterii comuniste, care a durat până la prăbuşirea acesteia în 1989. O ultimă etapă, în
plină desfăşurare, este cea care a debutat odată cu schimbarea de regim politic şi economico-social din 1989. După căderea comunismului, forme şi genuri ale culturii sale
de masă s-au decuplat de la ideologia delegitimată şi, în orice caz, devenită brusc inoperantă a partidului unic şi, datorită popularităţii pe care o dobândiseră, au devenit
disponibile pentru o reciclare în noile condiţii de piaţă. Anumite tipuri de prestaţie
spectaculară - sau de performan/ă publică (cu termenul în accepţia lui categorială explicitată deja) -, concepute iniţial, în cheie „socialistă", ca „valorificări ale folclorului"
şi ale „tradiţiilor naţionale" (conform programului „culturii socialiste de masă") şi-au
schimbat funcţia. După 1990, aceste puneri în scenă au devenit vehicule ale spectacolului media în general, în funcţionarea sa autonomă, potrivit unei logici comerciale şi
de divertisment. Structura lor combină modele preexistente ale spectacolelor de folclor
cu noi re/ete ale producţiei media şi pune în scenă o reprezentare socială a specificităţii
naţionale, deja construită şi aflată la lucru (în acelaşi timp continuând, desigur, să o
producă). În scandarea sa istorico-genealogică cea mai largă, se poate considera deci
că elaborarea acestei reprezentări a cunoscut două mari articulări : i) în comunism,
practica socială, în legătură cu comanda politică, având drept culminaţie şi model,
începând cu anii 1970, festivalul-concurs Cântarea României, iar ca produse media, în
principal cele difuzate de radio şi de televiziune ; şi ii) după dispariţia comunismului,
practica socială a consumului de folclor media ca produs al industriilor culturale.

Cultură naţională şi folclor pe unde radio (1928-1948)

Primele referiri la emisiuni ce ar putea fi clasate în categoria celor pe care astăzi le
numim „de folclor" apar, ca o menţiune specială, în Darea de seamă din martie 1932
a Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, semnată de
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Dimitrie Gusti (preşedinte al Societăţii între 1929 şi 1932). În aceasta sunt trecute în
revistă o „nouă schemă de program : şezători naţionale, viată culturală europeană,
emisiuni în limba franceză şi engleză", dar şi „două emisiuni de datini". Documentul
consemnează prima expunere programatică a rolului pe care radiofonia trebuia să îl
îndeplinească în cultura şi societatea românească şi, în funcţie de acest rol, a categoriilor de „produse media" pe care aceasta avea sarcina să le promoveze (evident, mai întâi
producându-le). ,,Radiofonia românească", spune Gusti, ,,este un mijloc de distracţie,
dar mai ales de cultură adevărată [...] , tratându-se în fiecare zi a săptămânii, cu transmisii stabilite totdeauna în aceleaşi zile şi ore, din ramurile : educaţie ; sănătate şi
cultură populară ; ştiinţă ; literatură, limbă şi folclor ; ştiinţe sociale şi politică externă ;
artă şi muzică ; filosofie şi viata religioasă ; istorie, geografie şi turism" (Arhiva scrisă
a SRR, 3/1932, s.n.). Conform acestei logici, până în anii 1935-1936 se conturase deja
un „domeniu media" ce privea lumea rurală. Din 1928 până în 1948 (momentul instalării depline a puterii comuniste), într-o reţea a radiofoniei româneşti ce s-a extins
treptat pe tot teritoriul naţional, interesul mediatic pentru lumea rurală, implicit pentru
societăţile ţărăneşti tradiţionale, s-a diversificat continuu (îndeosebi în programe cu
format fix ca : De vorbă cu sătencele, De vorbă cu sătenii, Gazeta săteanului, Ora
satului, Ora serviciului social pentru săteni, Program pentru săteni, Săptămâna satului,
dar şi, în cadrul conferinţelor Universitatea Radio, ciclurile de emisiuni Cărturarii
satelor, Mărturii ale trecutului în folclor sau Satul românesc).
Pe această cale s-au formulat două arii, de la început distincte, ale domeniului media
al ruralitătii, domeniu în plin proces de constituire. Pe de o parte, au existat emisiunile
dedicate educării, instruirii, emancipării, ,,civilizării" locuitorilor satelor, exprimând
astfel proiectul politic al sociologiei intervenţioniste (între 1932 şi 1939, participanţi la
campaniile gustiene au avut alocate spaţii de emisie variate, dar care în totalitate erau
menite să facă publice aceste descinderi de teren, într-un mod sistematic şi cumulativ).
Pe de altă parte, pot fi consemnate mai ales emisiunile de tipul Conferinţelor Radio
dedicate popularizării unor texte literare sau a unor practici tradiţionale considerate
reprezentative pentru cultura românească şi ale căror subiecte exploatau mai ales tema
tradiţiilor ca domeniu deja constituit al folcloristicii (de exemplu, Dansurile noastre
populare, 1932, Flora Capsali; Folclorul şi literatura cultă şi Ce este folclorul, 1932,
Arthur Gorovei; Încondeierea ouălor de Paşti, 1932, Al. Tzigara-Samurcaş; Ceramica
la români, 1932, G .M. Cantacuzino; Ţesături şi scoarţe şi Fântâne, cumpene, popasuri,
1932, G.M. Cantacuzino; Folclor muzical, 1932, G. Breazul; Basme în versuri culese
din popor, 1933, Aurel Fili.man; Hora românească, 1933, Horia Furtună; Loviştea,
ţara de pe Olt, 1933, Ion Conea; Aportul folclorului în poezia românească, 1933, Ion
Pillat; Dorul în creaţia poporană, 1934, N. Crevedia etc.).
În paralel cu diversificarea (şi implicit organizarea) discursului mediatic asupra
ruralitătii, redactorii de radio (de cele mai multe ori personalităţi marcante ale vieţii
interbelice) acordă interes elaborării unui tip de discurs menit să se adreseze nu doar
unor categorii restrânse de public (intelectualitate sau burghezie), ci să capteze interesul
unei mase eterogene de ascultători, în care să poată fi cuprinşi toţi locuitorii ţării. Această
situaţie reclama o schimbare atât în stilul retoric (cel mai adesea savant) al vorbitorului,
cât şi, în acelaşi timp, în relaţia dintre el şi publicul său. Prin urmare, problema accesibilităţii discursului mediatic (Lovell, 2015, p. 97), a capacităţii de comunicare cu un
public ascultător cât mai numeros şi divers, devine centrală pentru radiofonia vremii.
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În acord cu proiectul politico-social al emancipării populaţiei rurale, care a caracterizat toată perioada interbelică, programul de elaborare a unei culturi media (ceea ce
înseamnă deopotrivă elaborarea în şi prin media a unei culturi tout court) este în fazele
lui incipiente, cel puţin până la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, unul de tip
elitar. Resursele intelectuale şi culturale puse în joc de acest proiect fac ca discursul
media în emergenţă să fie unul ce convoacă în exclusivitate elita intelectuală a României
interbelice. Este însă o elită mobilizată în mod programatic să-şi construiască discursul
în primul rând după criteriul accesibilităţii.
În urma acestei descrieri rapide a situaţiei începuturilor radiodifuziunii în România,
se pot face deja unele observaţii cu caracter preliminar, însă nu mai puţin strategic pentru
analiza noastră. În configurarea unei reflectări radiofonice a societăţilor tradiţionale este
practicată sistematic o disociere programatică între viaţa rurală şi cultura ţărănească,
aceasta din urmă fiind exprimată prin concepte ca "tradiţii" şi "folclor". De altfel,
disocierea metodologică dintre ruralitate şi tradiţii fusese deja parţial operată de paradigma folcloristicii. În cazul produselor media menţionate, ea devine însă mai evidentă,
chiar frapantă, şi, prin aceasta, mai radicală.
Apoi, dacă primul dintre domeniile media astfel conturate (privitor la societăţile
rurale) este sistematic asociat în grilele de programe emisiunilor educative pentru copii
şi şcolari şi implicit subsumat unei logici sociopedagogice, al doilea, care îşi ia ca obiect
culturile ţărăneşti „tradiţionale", este integrat programelor de promovare pe scară largă
a unei culturi naţionale. Cauzele acestei disocieri stau în primul rând în logica de elaborare a discursului media în faza lui incipientă, strâns legată de programul politico-social
al emancipării lumii rurale; efectul (mediatic) al acestei disocieri a fost cel al decuplă
rii discursive (cu certă semnificaţie politică) a ruralităJii (un câmp problematic, de natură
mai ales socioeconomică) de tradiJie (câmpul cultural). Este o disociere ce se va păstra
până la instalarea regimului comunist şi se va atenua rapid, până la anulare, după aceea,
mai cu seamă după 1956, anul de debut al televiziunii în România.
A doua categorie menţionată, exprimată prin concepte ca „tradiţii" şi „folclor" şi
care ne interesează în mod special aici, a fost creuzetul în care s-au formulat şi rafinat
produsele media definite ca „emisiuni de folclor", ce au servit ulterior, în perioada comunistă, proiectului de consolidare la scara întregii societăţi, denumită generic "popor"
(,,poporul unic muncitor"), a unui ansamblu de reprezentări socioculturale explicite şi, cel
puţin tendenţial, canonice ale unei „specificităţi naţionale"; o reprezentare declinabilă
după toate dimensiunile ei posibile - inclusiv cea spectacular-performativă şi mediatică.

Regimul comunist (I): folclor media, schimbări politice şi un discurs
neremaniat al identităţii naţionale (1948-1975)
După 1948, aşa cum era de aşteptat, s-au produs schimbări semnificative în logica de
programe a Societăţii Române de Radiodifuziune, datorate mai ales reconfigurărilor
politice majore ce au marcat după război istoria ţărilor din Estul Europei, în speţă, a
României. Emisiunile în ansamblul lor aveau scopul declarat al educării comuniste a
oamenilor, al formării ideologice, politice şi culturale a "maselor". Fireşte, această
politică media trebuie pusă în legătură cu ideologia oficială şi exclusivă ce afirma net
supremaţia „clasei muncitoare", în „alianţa" ei cu "ţărănimea muncitoare". Inclusiv
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prin difuzare radio, din punct de vedere ideologico-politic, "ţăranii" se transformau
astfel din subiect şi obiect pasiv al programelor de emancipare socială şi culturală într-o
clasă socială deţinătoare de putere politică, participantă de pe poziţii echivalente cu ale
celorlalte clase sociale ajunse „la putere" (muncitorii, apoi muncitorii şi intelectualii)
la proiectul politic al edificării comunismului. Însă chiar şi în noul context politic, logica
narativ-culturală subiacentă tratamentului media al domeniului "folclor" s-a menţinut
într-o continuitate directă cu cea a producţiei radio din perioada 1928-1948. Procesul
de elaborare a unui discurs media al folclorului, proces subiacent aceluia de configurare
a domeniului media cu acelaşi nume, a continuat astfel fără a suferi reconfigurări
notabile.
Cenzura politică a fost extrem de prezentă imediat după 1948. O relaxare treptată a
presiunii acesteia asupra producţiei radiofonice, apoi şi de televiziune, s-a resimţit abia
după moartea lui Stalin (1953), retragerea trupelor sovietice (1958) şi apoi moartea lui
Gheorghiu-Dej (1965). Odată cu consolidarea puterii comuniste din România (grosso
modo, începând cu finalul epocii Gheorghiu-Dej), folclorul ca gen spectacular şi produs
media a fost exploatat în egală măsură de producţii de radio, de televiziune, dar şi de
producţia diverselor tipuri de evenimente destinate scenei. Trebuie spus că folclorul
spectacular (ce presupune reprezentaţie scenică axată pe muzică, dans, compoziţii de
imagine) era recognoscibil ca atare de către un public deja format, deci pregătit să îl
consume. În 1948, anul naţionalizării sale, Societatea Română de Radiodifuziune avea
deja 20 de ani de experienţă. În 1956, s-a transformat în Radioteleviziunea Română, iar
publicul folclorului media astfel produs avea deja aproape 30 de ani de existenţă. Apoi,
în mediile burgheze din perioada interbelică şi de după - de exemplu, în licee şi în
universităţi - spectacolul de folclor era o practică deja curentă.
În afară de subiecţii acestui proces - ,,masele", reprezentate (performativ) de toate
categoriile de „artişti populari" -, au existat încă trei categorii de "actori" care au concurat
la structurarea şi dezvoltarea cadrului profesional, administrativ şi normativ al domeniului media configurat în perioada comunistă, numit generic folclor (interviuri realizate
de autori cu Marioara Murărescu, 2006, Anca Giurchescu, 2006, Gruia Stoia, 2007):
a) folcloriştii, care au legitimat ştiinţific proiectul folclorului ca domeniu al culturii
naţionale ; b) activiştii politici culturali, care, prin acţiunea lor de management politic,
i-au asigurat acestui proiect conectarea permanentă la programul ideologic şi cultural al
partidului, dar secondaţi de aşa-numiţii „instructori culturali" (angajaţi ai structurilor
administrative locale ale culturii), intermediari deopotrivă între performeri şi instanta
politică, precum şi între performeri şi instituţiile spectacolului; c) profesioniştii producţiei de spectacole din instituţiile publice de profil, inclusiv cele de radio şi televiziune (redactori-realizatori, regizori, scenografi, impresari), care, alături de interpreţii de
folclor (cântăreţi, instrumentişti, dansatori), pun în operă folclorul ca domeniu media.
Însă înainte de a prezenta acest angrenaj productiv la lucru, este utilă o scurtă detaliere a acţiunii specifice fiecăreia din cele trei categorii de agenţi enumerate.
a) Înainte de 1989, teoria şi practica etnologică au avut tendenţial în centrul preocupărilor lor mai ales "căutarea" (elaborarea epistemică) a ceea ce s-a numit „specificitatea naţională". Această tendinţă a atins punctul culminant în ultimul deceniu al
regimului comunist (Verdery, 1990; Mesnil şi Popova, 1997; Karnoouh, 2008). Ca şi
istoriografiei, în perioadele succesive de după formarea statului român modern, etnologiei (folcloristicii) i se cerea, prin comandă politică, să furnizeze dovezile existentei unei
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ale specificităţii sale. De altfel, etnografia în general a fost
chiar dinaintea regimului comunist, către o Volkskunde. Finalitatea disciplinară
a folcloristicii a intersectat necesitatea puterii comuniste de a avea o ştiinţă care să
legitimeze cerinţa pentru o specificitate culturală, specificitate care, la rândul ei, ar fi
înlesnit construirea "comunismului naţional", inflexiunea istorică majoră a proiectului
politico-ideologic comunist de după plecarea trupelor sovietice din România (1958).
După venirea lui Nicolae Ceauşescu la conducerea partidului, sursele de legitimitate ale
puterii sunt elaborate tot mai mult prin recuperarea în favoarea noii puteri politice a
unor referinţe şi valori culturale importante din trecutul „naţional" modern al ţării,
produse prin istoriografia şi folcloristica "burgheză" naţionalistă. Temele consecvente
şi predilecte ale acestor recuperări au fost, în interdependenta (circularitatea) lor, cea a
"unităţii naţionale", cea a „ specificului naţional" şi cea a "continuităţii neîntrerupte" ,
schimbare de program politico-ideologic sancţionată definitiv în aşa-numitele Teze din
iulie (1971). Caracterul naţional şi ideologia naţionalistă specifice folcloristicii din
România comunistă îşi au însă originile în perioada istorică anterioară, de la sfârşitul
secolului al XIX-lea, cea a formării statului român modern (Iosif, 2008, 2011). Acest
fenomen, politic programat, de supervizare savantă a producţiilor spectaculare ce construiau treptat genul folclorului ca domeniu al culturii media a caracterizat în egală
măsură şi ţările vecine care împărtăşeau (în linii mari) situaţia politică şi social-istorică
a României (Buchanan, 1995, pp. 381-382).
b) Defmirea programatică şi sub un unghi politico-ideologic a „culturii de masă" ca
,,modalitatea de bază în ridicarea nivelului de civilizaţie şi conştiinţă socialistă a întregului popor", complementară culturii specializate şi "unealtă principală a revoluţiei
culturale" (Cheţan şi Sommer, 1978, pp. 169-170) nu îi anulează corespondenţele în
realitatea socioculturală a culturii masificate ca fenomen social specific modernităţii în
general. Acesta din urmă este descriptibil, în modul cel mai elementar, ca un „ansamblu
de produse scripturale, muzicale, vestimentare, astăzi şi audiovizuale, destinate a fi
consumate de către mulţime [ . . .] , chiar dacă acest consum se limitează la plătirea unui
preţ derizoriu pentru a vedea, a asculta sau a citi" (Karnoouh 2008, p. 63). Pentru
societăţile modelate de comunismul est-european, fenomenul masificării culturale rezultă
însă mai ales din cuplarea programului politico-ideologic cu practicile media născute
ori dezvoltate în urma aplicării lui sistematice, aceste practici fiind şi terenul privilegiat
al unei masive conversii mediatice a folclorului. Cu alte cuvinte, sistemele de reprezentări definite ca „folclor" (Buchanan, 1995, 2002) şi înregistrate astfel de memoria
socială au fost reproduse mai ales prin practici media generatoare de comportamente
culturale consumeriste, contribuind astfel la configurarea câmpului media şi a gustului
public din România, inclusiv cele care au urmat schimbărilor politice şi socioeconomice
de după 1989. Între actorii de primă importanţă pentru înţelegerea felului concret în
care s-a operat conversia spectacular-mediatică a unor fragmente de cultură ţărănească
se numără instructorii culturali.
În perioada comunistă, intervenţia instructorilor în mediul rural (,,în teritoriu") lua
de multe ori aspectul unei „resuscitări" a practicilor comunitare, o acţiune programatică
în legătură ideologică directă cu construirea unei ruralităţi simbolice exemplare şi
neschimbătoare. În acelaşi timp însă, acţiunea politică, "orientată" şi supervizată de
ierarhia funcţionarilor Partidului Comunist responsabili de cultură, dar ai cărei agenţi
direcţi au fost de fapt aceiaşi instructori, toţi originari din zona în care activau şi „artiştii
culturi
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populari", construia un tip de practică locală comunitară ale cărei categorii, precum
„ansamblul artistic", ,,solistul popular" ,,meşterul popular", veneau să înlocuiască sau
să completeze instituţiile comunitare preexistente. În fapt, acest proces a presupus formarea de comportamente proprii genului spectacular scenic, introducând în practica
socială comunitară categorii noi, ca „instructorul", ,,ansamblul", ,,solistul" ,,interpretul", ,,repetiţia", ,,deplasarea" (adică turneul), ,,festivalul", ,,spectacolul", ,,concursul",
„juriul", ,, premiul" etc. Noul vocabular, a cărui prezenţă s-a legitimat şi s-a generalizat
treptat în economia vieţii rurale în anii 1960, atestă configurarea unui nou domeniu în
culturile locale, care asigura pătrunderea în logica vieţii comunitare a practicilor spectaculare şi a stereotipiilor cu finalitate ideologic-culturală pe care acestea le puneau în
circulaţie. Stereotipiile la care ne referim nu sunt în primul rând de ordin cognitiv, în
accepţia uzuală a termenului atunci când se face analiza unor categorii de reprezentări
sociale. Ele nu sunt atât stereotipuri de percepere a cuiva din societate, cât stereotipuri
,,de" sau „în reprezentaţie" ale unor roluri sociale într-un proces performativ; sau,
altfel spus, roluri de agent într-o (auto)prezentare socioperformativă a procesului de
spectacularizare şi, mai apoi, medializare a folclorului. De altfel, instituirea acestor
practici spectaculare este complementară cu emergenţa celor două mari categorii sociale
care, în reciprocitatea lor, asigură în general funcţionarea socială performativă a genului spectacular : producătorii acestuia şi consumatorii experienţei spectaculare. Odată
integrate în obişnuinţa de consum cultural, iar cererea lor reprodusă, noile practici au
asigurat formarea sistematică a publicului de folclor. Apoi, categoriile, de data aceasta
spectaculare (nu doar etnografice), de "dansuri populare" - subsumând subcategorii scenice precum „hora", ,,sârba", "învârtita", ,,Dansul fetelor de la Căpâlna",
,,Ciuleandra" etc. - sau de „cântece populare" - cu subcategorii, de asemenea scenice,
ca „doina" sau „balada" - reinterpretează şi reorganizează fragmente ale culturilor locale
pentru a fi integrate, ca produse media, în discursul identităţii naţionale. Era în fapt o
manieră concretă de a netezi contradicţia, just observată de un antropolog de talia lui
] logica naţionalismului european,
Herzfeld, între local şi naţional, şi anume că, ,, [în
acesta pare să fie un paradox de nerezolvat. Obiectul acţiunii statului-naţiune este unificarea înăuntrul unui singur cadru a tuturor entităţilor culturale şi sociale potenţial
divergente, pentru ca sentimentul localist să înceteze a mai reprezenta pericolul separatismului politic" (Herzfeld, 2003, p. 281).
c) Dezvoltarea domeniului mediatic al folclorului în România a oferit un cadru privilegiat procesului de profesionalizare a folclorului spectacular. Modelul profesionalizării
actorilor din câmp a presupus inclusiv recursul la o „originalitate" a prestaţiilor, construită nu doar pe baza referinţei primare la originea rurală a „interpretului", ci atestabilă şi prin capacitatea sa de a reproduce pe cont propriu procesul muncii folcloristului ;
şi anume, în cazul interpretului profesionist de folclor, reperarea şi recunoaşterea
(cunoaşterea prealabilă fiind subînţeleasă), culegerea (deci păstrarea) şi replicarea scenică
(deci integrarea într-o configuraţie culturală nouă, cea a culturii etno(grafic)-naţionale,
în expresia sa publică de scenă) a unor obiecte culturale (constructe performativ-interpretative) constituite astfel ca „tezaur" (Iosif, 2011). Astfel, mediatizarea prin „promovare" a culturilor locale proprii, sarcină specifică iniţial muncii de instructor, a fost
apropriată şi reprodusă de interpreţii implicaţi în industria media.
Acestor comportamente definind profesionalizarea le era conferit un grad suplimentar de legitimitate prin corelarea lor cu perioada fondatoare a folcloristicii româneşti.
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Era vorba despre o formă de consolidare a "autenticităţii", probată de provenienţa
interpretului din zona culturală reprezentată, de "repertoriul" sau meşteşugul pe care îl
stăpânea, de capacitatea de a dovedi că acesta este învăţat "de la părinti". În acest caz,
el era considerat depozitarul unei informaţii culturale de generaţie veche şi, prin urmare,
caracterizată printr-un plus de "autenticitate". În cadrul acestui proces care, în esenţă,
este unul de patrimonializare, două caracteristici atrag atenţia. Prima priveşte intervenţia dimensiunii temporale, diacronice, în definirea obiectului cultural clasat drept folclor,
în contextul în care tradiţiile, ca domeniu al culturii naţionale, se construiesc ca „ancestrale" şi prin aceasta atemporale. A doua este integrarea dimensiunii savante, etnografice,
reprezentate prin convocarea legitimatoare a prestigiului folcloristicii în acest proces,
aspect ce repercutează direct în creşterea valorii mediatice (şi implicit a celei de piaţă)
a „patrimoniului" astfel construit.

Regimul comunist (li): Cântarea României - spectacolul specificităţii
naţionale la lucru (1975-1989)
Până în 1970, era bine configurată o grilă de emisiuni radio şi de televiziune vizând
viata rurală. În această grilă de programe, începând chiar din anii 1950, informaţiile
despre agricultură şi zootehnie şi succesele economiei agrare în general luaseră locul
discursului cu finalitate pedagogică.
Emisiunile de folclor radio se diversificaseră din punctul de vedere al structurii şi al
conţinutului (monografiind locuri, genuri şi specii folclorice, obiceiuri), ceea ce trasa
astfel şi sensul dezvoltării folclorului ca produs media. Modalităţile de spectacularizare
a culturilor ţărăneşti (festivaluri, concursuri, concerte, dar şi emisiuni interactive, cum
sunt difuzarea unor piese muzicale la cerere) precizează şi definitivează formarea,
inclusiv specializarea media, a performerului profesionist de folclor. Un rol important
în această privinţă l-a avut activitatea marilor ansambluri artistice profilate pe folclor
pentru scenă, echipe de performeri de folclor afiliate unor instituţii strategice în stat şi
finanţate de acesta: Rapsodia Română (al Uniunii Generale a Sindicatelor din România),
Ciocârlia (al Ministerului de Interne) şi Ansamblul Artistic „Doina" al Armatei (aparţinând Ministerului Apărării Naţionale). Rezultatul direct al acestor procese a fost
definitivarea unui cod de comunicare mediatică eficientă între producătorii şi consumatorii de folclor, cod ce articula, deopotrivă semiotic şi performativ, punerea în scenă
atât a referinţei la ruralitate (,,mândră", "bade", ,, vatră", ,,fântână", ,,plai", "drag",
,,dor", ,,floare", ,,grădină" etc. - lexic tipat, selectat mai ales din textele cântecelor),
cât şi, simultan şi implicit, pe aceea la folclor(istică) ("folclor", "tezaur" - cu varianta
„tezaur viu" - ,,dor", ,,datini", ,,costum popular" sau „port", ,,rapsod" etc.). Codul
acesta ar putea fi pus în evidenţă cel mai bine printr-un complementar studiu de stilistică
semiotică aplicat titlurilor şi genericelor evenimentelor şi emisiunilor de folclor-spectacol considerate ca un corpus; în general, printr-un studiu sistematic al gramaticii
metalimbajului utilizat de profesioniştii folclorului scenic şi mediatic în discursul verbal
referitor la propria practică. Ar fi însă o direcţie de investigaţie care ar exceda cu mult
cadrul intenţiilor noastre de aici.
Dezvoltarea producţiilor şi a consumului larg de televiziune a impus, la rândul său,
necesitatea unui discurs vizual al folclorului. Una dintre imaginile sale favorite este
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iniţial furnizată de filmarea în aer liber. Treptat, muzeele etnografice în aer liber vor
oferi spaţiul scenografic privilegiat pentru spectacolele televizate de folclor, construind,
ca tropi televizuali de data aceasta, imagini stereotipate (performativ) ale ruralităţii. S-a
întărit astfel joncţiunea dintre proiectul politic şi metabolizarea lui media în elaborarea
specificului naţional. Ulterior, scenografia filmărilor de studio sau cea din sălile spectacolelor de folclor vor impune coduri de imagine intens frecventate : poarta ţărănească
(de preferinţă cea "din Maramureş") în stilizări în acord cu dimensiunile scenei sau ale
studioului; gardul scund de lemn cu uluci; ştergarul (indiferent de zonă), marama,
furca, ulcica de ceramică pictată. Pentru decorurile pictate sau sculptate sunt preferate
modele florale sau geometrizate stilizate (varietăţi ale rozetei sau motive romboidale
geometric compuse, ca "ciutura"). În general, au intrat în uzul curent ornamentaţiile al
căror tipar era uşor de expandat la dimensiunile unui studio de televiziune sau ale unei
săli de spectacol. Sursa culturală (regională) a acestor elemente de vocabular vizual nu
mai contează. Deoarece, odată realizate, decorurile erau reutilizate, un set de imagini
uşor de recunoscut au căpătat valorare de standard în construirea codurilor, articulând
„cadrajul" (tele)vizual al folclorului şi, prin încărcătura simbolică a acestuia, a unor
construcţii vizuale reprezentative ale specificului naţional. Semnificaţiile imaginilor
astfel construite au valoare estetică (cea simbolică de origine a ornamentaţiei-sursă fiind
complet abandonată), iar finalitatea punerii lor în scenă este de natură politico-ideologică.
Tot televiziunea va promova, şi în cele din urmă va impune, o prezenţă scenică „standardizată", sub mai multe aspecte, a „interpretului" de folclor muzical. Ea va omologa
o postură relativ statică a acestuia, care să permită etalarea feţei, întotdeauna larg zâmbitoare, a cântăreţului, împreună cu „costumul" (imagine simultan metonimică şi metaforică a „satului în sărbătoare", impusă deja pe parcursul procesului de reificare prin
care s-a petrecut edificarea muzeelor de etnografie). Gestica este minimală (se mişcă
doar mâinile, iar corpul se răsuceşte discret la stânga şi la dreapta în ritmul muzicii),
privirea rămâne constant înspre cameră. Obiectivul vizează fie chipul cântăreţului, fie
prezintă (,,descrie") în detaliu „costumul popular" pe care acesta îl poartă.
În ceea ce priveşte programele de radio, trebuie spus că strategiile mediatice ale
emisiunilor de folclor produse după instalarea comunismului au fost orientate, comparativ cu situaţia din perioada interbelică, într-o măsură semnificativă spre o logică de
divertisment, ce integra constitutiv ideea de spectacol (sub ipostazele ei fie de concert,
fie de festival, fie de competiţie) şi implicit pe cea de clasificare a acelor practici culturale locale (cântec, dans, obiceiuri, aspecte ale meşteşugurilor etc.) devenite, prin
mediatizare, ,,prestaţii artistice". Aceeaşi logică fiind preluată şi de producţiile de televiziune, s-au lărgit astfel căile de comunicare între culturile tradiţionale locale şi mediatizarea acestora. Garanţii autenticităţii tradiţiilor mediatizate rămân mai ales specialiştii,
cercetători specializaţi în etnologie (universitari şi profesori, etnografi locali), dar, în
egală măsură, şi unii insiders ai culturilor tradiţionale, intens mediatizaţi tocmai datorită
capacitaţii lor de a excela spectacular. În acest al doilea caz, accesul publicului media
la „tradiţii" se realizează direct prin „reprezentaţie", calitatea de „reprezentant" cultural (în sensul de performer reprezentativ) fiind probată prin excelenta „artistică" (virtuozitate şi aptitudini scenice), la rândul ei validată de intensitatea mediatizării. Dacă
modelele unor construcţii discursive privind specificitatea naţională au fost create prin
producţiile radio, televiziunii i-a revenit mai ales sarcina de promovare a discursului
naţionalist legat de tradiţii şi de a-i plăsmui specificului naţional o imagine "vie" şi
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simultan vizuală şi sonoră. Pe scurt, un chip validabil din punct de vedere
politic. Logica prezidând la desfăşurarea concursurilor, a festivalurilor de folclor şi a
evenimentelor televizate în general va declanşa un proces de transformare (mediatică) a
zonelor etnografice în „imagini de marcă" mediatice. Bunăoară, ,,costumul", sau „repertoriul", de Sălaj, Argeş, Maramureş, Codru, Năsăud etc. devin nu numai reprezentări
ale zonelor cultural-etnografice în construcţia specificului naţional, ci şi, ori mai ales,
în logica mediatică, clase de categorii estetico-performative ale unui discurs identitar
de tip spectacular. Totodată, spectacolele marilor momente politice aduceau pe scenă sau
pe stadion, în cadrul dramaturgiei lor intens estetico-politice (Lacoue-Labarthe, 1987;
Sîrbu, 2009), zeci sau chiar sute de dansatori şi muzicanţi, care, după modelul coregrafului sovietic Igor Alexandrovici Moiseev (1906-2007), multiplicau numărul performerilor în evenimente spectaculare de mari proporţii. Puternic mediatizată, această varietate
de folclor, prin numărul mare de performeri şi eterogenitatea zonelor reprezentate de
aceştia, ştergea aproape întotdeauna referinţa regională, în beneficiul celei naţionale.
Evenimentul cel mai important pentru întâlnirea dintre constructul cultural-politic
numit „folclor" şi produsul mediatic cu acelaşi nume a fost, cu începere din 1976,
festivalul Cântarea României - o serie de evenimente publice, reiterate periodic, cu
regularitate, până în 1989, menite să exalte valorile culturale ale comunismului naţional
românesc (Iosif, 2008) în expunerea figurii sale estetico-politice saturate maximal (Sîrbu,
2009). Aceste fenomene spectaculare au fost ocazia exersării sociale pe scară largă a
formelor de expresie spectacularizată a culturilor ţărăneşti, deja transformate în „folclor
naţional" (Giurchescu, 1987). Festivalul, concursul, spectacolul de folclor, cu toată
complexitatea lor logistică şi multitudinea de roluri de agenţi presupuse de funcţionarea
lor, au atins gradul cel mai înalt de elaborare deopotrivă ca (macro)formate ale producţiei de folclor scenic, dar şi în calitate de categorii (meta- şi auto)performative prin care
aceasta se articula, în întregul său, ca acelaşi proces productiv. De asemenea, protocolul piramidal şi calendarul bienal de organizare a festivalului, sub aspectul său de festival-concurs (i.e. un cadru de stimulare a emulaţiei de masă, care îşi parcurgea etapele
locale, judeţene, regionale, naţionale în cicluri de câte doi ani), au asigurat o extensie
socială maximă incitării la producţia şi totodată la consumul de folclor spectacular. Nu
trebuie uitat nici că, în calitatea sa de format al culturii de masă, festivalul Cântarea
României ştergea deliberat graniţele dintre producţia culturală profesionistă şi cea de
amatori. (Însă, pe de altă parte, printre efectele sale asupra producţiei de folclor-spectacol a fost şi acela de a se constitui, pentru multi interpreţi de folclor aflaţi la începuturile carierei, într-o antecameră a profesionalizării lor. Totuşi, aceasta începea propriu-zis
doar când şi dacă prezumtivul candidat era efectiv recrutat ca salariat al uneia dintre
instituţiile culturale organizând câmpul formal al profesiei.) Astfel, proiectul politico-cultural care s-a chemat generic Cântarea României a fost deopotrivă unul dintre cele mai
importante obiective ale programului Partidului Comunist din România privind construirea unei culturi naţionale de masă, dar şi rezultatul durabil al unei mobilizări politico-culturale sistematice, considerabile prin proporţii şi durată, a întregii societăţi (o
totale Mobilmachung sui-generis), prin acţiunea administrativă a cadrelor specializate
ale partidului şi din voinţa politică a conducerii sale. Abia astfel folclorul, ca varietate
de spectacol (cu toate câmpurile profesionale pe care acesta le generează), ajunge să
pună în scenă construcţia simbolică a specificităţii naţionale, prin construirea, ca domeniu al culturii de masă şi înăuntrul câmpului acesteia, a unei (multiplicităţi unitare de)
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performative, deopotrivă scenice, dar şi mediatice, a(le) celei dintâi. Se
de la sine că reprezentaţiile de folclor din cadrul festivalului erau în bună măsură
disponibile de îndată pentru mediatizarea lor radio şi TV. Ceea ce s-a şi întâmplat,
efectiv şi pe scară largă. De aceea, deşi uneori poate părea că aceste descrieri analitice
s-ar referi explicit doar la folclorul scenic, nu trebuie pierdut din vedere că, de la un
punct încolo al istoriei constituirii folclorului ca domeniu al culturii de masă, spectacularizarea, respectiv medializarea folclorului sunt procese nu doar paralele şi simultane,
ci se şi potenţează reciproc.
Codurile sonore, de imagine, narative, care pun la lucru şi în scenă folclorul sunt
deja constituite în anul debutului Cântării României ca fenomen cultural de masă. Atât
actorii media, cât şi publicul consumator erau pe deplin familiarizaţi cu acestea. Aşadar,
pe toată perioada desfăşurării sale efective, festivalul a oferit contextul privilegiat de
exersare şi verificare, apoi de rafinare a modalităţilor şi tehnicilor spectaculare caracteristice domeniului media al folclorului, atât în privinţa producţiei mediatice specifice,
cât şi în cea a formării continue şi a instruirii publicului, deci a stimulării consumului
de folclor media.
La rândul lor, cântăreţii şi instrumentiştii profesionalizaţi intră într-un dublu proces
de modelare spectacular-mediatică. Pe de o parte, se supun la o obligaţie de standardizare, rezultând într-o „acordare" la un pachet de norme inerente formatului impus de
cerinţele producţiei spectaculare. Pe de altă parte, răspund unei incitări la o profilare
recognoscibilă în legătură cu normele stilistice ale genului spectacular, ghidate de exigenta „ineditului" şi de cea a „varietăţii" (respectiv a abundentei necesare producţiei
mediatice). Dacă prima latură a procesului ne interesează aici ca dimensiune după care
s-au format recurenţele (vizuale, sonore, narative) şi stereotipiile performative care au
concurat la elaborarea discursului media asupra specificului naţional, cea de-a doua a
pus concret în scenă aceste stereotipii.
Odată cu dezvoltarea genului spectacular al „folclorului" ca domeniu media, se
produce şi diferenţierea unor subgenuri şi specii spectaculare. Între acestea, merită să
ne retină atenţia trei specii de emisiune. Prima este reprezentată de emisiunile ce au ca
scop să pună în scenă referinţe la două concepte principale : memorie şi autenticitate.
Exemplul cel mai bun pentru această categorie a fost emisiunea radiofonică Popas folcloric. Realizatorii erau mai ales personalităţi din domeniul cercetării etnologice, ,,care
concepeau materiale de popularizare, dar se foloseau de materiale din arhiva Institutului
de Folclor sau de [propriile] culegeri de teren" (interviu cu Gruia Stoia, 2007). Este un
tip de emisiune care combină funcţia documentarului cu cea a emisiunii de popularizare
pe calea mediatizării unor vechi înregistrări de arhivă, într-o punere în pagină tăcând
semn, simultan, către premisele istorice ale mediatizării folclorului şi către legitimarea
prin folcloristică a folclorului media. Rezultatul era echivalent cu elaborarea media a
unei memorii istorice (Halbwachs, 1968; Nora, 1984, 1986, 1992) a tradiţiilor (medializate) ca domeniu al culturii naţionale.
Pentru celelalte două genuri semnificative ale producţiei de folclor media exemplele
reprezentative ne sunt oferite de televiziune. În primul caz, produsul media de referinţă
care, deşi a abandonat complet funcţia documentară în favoarea concentrării exclusive
pe divertisment, reuşea să exploateze spectacular în acest plan metisajul conotaţiilor
întrucâtva antinomice de „autenticitate" (modulată şi ca valoare de „specificitate"),
respectiv de „inedit" a rămas până astăzi emisiunea Tezaur Folcloric, realizată între
înţelege
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1982 şi 2004 de Marioara Murărescu (1947-2014); după 2004, realizator a fost Gheorghiţa
Nicolae. Pe lângă "performanţa" de a fi creat în timp un succedaneu mediatic de divertisment al însuşi demersului clasic al folcloristicii, la succesul emisiunii a mai contribuit
preocuparea realizatoarei pentru accesibilitatea largă a limbajului utilizat în prezentarea
"populară" a problematicii etnografice şi etnomuzicologice presupuse de descrierea şi
interpretarea pieselor muzicale aduse în atenţia publicului telespectator. De altfel, printre particularităţile emisiunii s-a numărat şi aceea că, prin concepţia sa, ea s-a situat de
la bun început la polul opus spectacolului supradimensionat de folclor, de factură omagială, pe modelul mai mult sau mai puţin direct al grandioaselor spectacole sovietice
imaginate de Moiseev. Nu în ultimul rând, împreună cu strategiile de producţie care o
susţineau, emisiunea Tezaur Folcloric a fost importantă şi ca un model al instituirii şi
ulterior al reproducerii unor practici media care consolidau procesul de profesionalizare
a "interpreţilor" de folclor. De o manieră mai generală, este de făcut observaţia că, în
gestiunea relaţiei dintre profilul „vedetei" de folclor - mai ales conform unor standarde
mediatice - şi formarea publicului de folclor, un rol important a fost jucat de profesioniştii media care şi-au asumat munca de identificare şi recrutare a "artiştilor populari"
cu potenţial de profesionalizare. Un alt nume important în această privinţă este cel al
lui Elise Stan, etnomuzicolog, redactor şi producător TV.
O a treia specie de emisiune de referinţă a mizat exclusiv pe logica de divertisment
şi, prin formatul de competiţie-spectacol, a reuşit să atragă atenţia şi curiozitatea unui
număr mult mai mare de telespectatori decât cei interesaţi constant de emisiunile de
folclor. Este vorba despre emisiunea-concurs Floarea din grădină, lansată în 1970 creatorii ei au fost Simona Patraulea (1931-2018) şi Sorin Grigorescu-, foarte populară
în anii 1970-1980, care a supravieţuit (cu întreruperi) şi după 1990. Personalitatea media
a cărei figură publică s-a confundat pentru publicul larg cu emisiunea a fost Mihai Florea
(1929-1986), prezentator şi director de departament în Televiziunea Română (pe lângă
activităţile lui de teatrolog, istoric de artă, scenarist de radio şi TV). De numele lui sunt
legate şi alte emisiuni-concurs sau emisiuni-spectacol similare sau chiar complementare,
cum au fost Steaua fără nume (concurs de talente în muzica uşoară), dar mai ales Dialog
la distanţă. Aceasta din urmă miza, de fiecare dată, pe competiţia cordială între două
judeţe ale ţării privind punerea în vitrină mediatică a "tradiţiilor" din fiecare, a meşte
şugurilor populare şi a talentelor locale : cioplitori în lemn, olari, făuritori de instrumente
muzicale, cusut, ţesut, rapsozi, instrumentişti, recitatori.
Pentru discuţia de aici, în afară de a fi fost contextul de lansare a carierelor ulterioare
ale unor interpreţi (cântăreţi) de folclor, interesul prezentat de acest fel de emisiuni
rezidă în faptul că acestea fumizau publicului, deodată cu reprezentaţia propriu-zisă de
folclor, şi criteriile de omologare a acesteia ca produs media. Procesul de jurizare „la
vedere", parte din spectacolul emisiunii, decripta explicit pentru publicul telespectator
modalităţile de ierarhizare ale prestaţiilor de folclor în raport cu înseşi exigenţele mediatizării lui. O dovadă a impactului pe care aceste specii de emisiuni l-au avut pentru
formarea consumatorilor de folclor este menţinerea în uz a titlurilor lor, chiar şi atunci
când structura lor a trebuit să se adapteze dinamicii producţiilor media de după momentele lor de glorie, mult timp după dispariţia comunismului.
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Folclorul, de la identitate naţională prin cultură de masă
la piaţa mediatică a tradiţiilor
Procesul de configurare a unui profil distinct al specificului naţional a început deci la
sfârşitul secolului al XIX-lea, iar categoriile simbolice (dar şi estetice şi chiar estetico-politice) puse în lucru de acest proces şi-au păstrat semnificaţia până în prezent.
Costumul popular, numit şi "costum naţional" (pendularea între cei doi termeni semnalează relaţia ambiguă dintre "popular" şi „naţional"), a apărut ca noţiune la începutul
secolului XX. De la vestimentaţia reginelor României (regina Maria şi, anterior, regina
Elisabeta) până la „portul popular" al reprezentanţilor tradiţiilor „în sărbătoare" (cântăreţi, dansatori, meşteri), intens mediatizaţi începând cu anii 1970, nu există nici o
deplasare a semnificaţiilor. Nu întâmplător, în anii comunismului, protocolul care organiza desfăşurarea concursurilor de folclor (mai ales muzical) îi impunea candidatului
ca, înainte de toate, să-şi descrie „portul" : componentele sale, elementele de specific
local şi originea. (Era de preferat ca „portul" să provină din familie.) Astfel, această
reiterare cu funcţie spectaculară, susceptibilă de îndată de o inepuizabilă captare şi
conversie mediatică, a semnelor „specificităţii", ,, autenticităţii", ,, perenităţii" , consolidau o dată în plus construcţia narativă a identităţii naţionale. Trecerea de la funcţia
utilitar-simbolică a portului local la cea spectacular-identitară a făcut ca referinţa regională să se topească în cea a specificului naţional. Nu trebuie pierdut însă din vedere că
nu doar emisiunile de radio şi TV introduc „folclorul" în câmpurile domeniului media,
ci medializarea folclorului începe odată cu apariţia posibilităţilor de reproductibilitate
tehnică nesfârşită a imaginilor, a sunetelor, a naraţiunilor, precum şi a combinaţiilor
dintre acestea (fie şi la nivelul unor elemente, motive, fragmente, eşantioane sau teme
ale lor), ceea ce merge mână în mână, desigur, cu deschiderea numeroaselor posibilităţi
de reintroducere a replicilor rezultate în nenumărate circuite de uzaj social.
Există, fără îndoială, o ierarhie în construirea acestor referinţe, culturale şi simbolice
în acelaşi timp, la culturile ţărăneşti. Una dintre cele mai importante rămâne, de exemplu, Ţara Maramureşului, ale cărei complexe figurări "multimediale" (discursive şi
iconic-vizuale, foto- şi fonografice, audiovizual-cinematografice, în fine, literale, metonimice sau metaforice) au fost sistematic integrate în discursul identitar al diferitelor
epoci istorice. Aşa cum remarcă Mesnil şi Popova, într-o evaluare cu caracter general,
„curând [după înfiinţarea statelor naţionale din Sud-Estul Europei, n.a. ] va apărea o
nouă preocupare, aceea de a pune în evidenţă specificităţile regionale. În România, zona
etnografică a Maramureşului va fi cea care va deveni [în timp, n.a. ] ţinta privilegiată.
Se vor îmbina aici două discursuri, unul ilustrând unitatea şi celălalt diversitatea culturii «ţăranului român»" (2007, 182-183). Specificitatea regională a Maramureşului devine
progresiv şi aproape exclusiv „vitrina unei identităţi naţionale", în ciuda faptului că
regiunile care au servit din plin la construirea paradigmatică a discursului despre „unitatea naţională" au fost mai întâi Argeş şi Muscel (Mesnil şi Popova, 2007, p. 192).
Regimul comunist a continuat exploatarea acestei figuri „reprezentative" a Maramureşului
prin publicarea de albume de fotografii, prin organizarea de expoziţii, chiar dacă (simptom al disconfortului creat de întâlnirea frontală dintre obiectivele şi aşteptările puterii
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politice şi realitatea culturii zonale) Muzeul Etnografic în aer liber din Sighetu Marmaţiei
s-a deschis, în 1981, fără a avea un act oficial de înfiinţare. Contextul politic era nefavorabil (Iosif, 2008, p. 98). Legitimarea sa a venit câţiva ani mai târziu, într-un mod
extrem de semnificativ pentru discuţia noastră : atunci când Televiziunea Română a
realizat o emisiune al cărei decor era spaţiul muzeului (Iosif, 2008, pp. 103-104). De
altfel, mai toate muzeele etnografice din ţară au fost folosite de Televiziunea Română
ca scenografie de predilecţie a unor emisiuni de folclor. Recurgând din nou la constatările din exterior ale lui Mesnil şi Popova, în decursul anilor 1970 „apar multe culegeri
regionale de «folclor literar» (antologii) în care Maramureşul apare iarăşi la loc de
cinste. Ţara [Maramureşului] este bine reprezentată şi în înregistrările de muzică folclorică (realizate de casa de discuri Electrecord, de altfel singura oficială). Datorită
dezvoltării unei politici turistice, Maramureşul va intra în circuitele organizate" (Mesnil
şi Popova, 2007, p. 185). Politicilor cultural-ideologice ale comunismului le-a urmat
„dezordinea" culturală a pieţei libere de după 1990, ceea ce nu a afectat însă deloc
prestigiul privilegiat al Maramureşului, atât ca emblemă reprezentativă a identităţii (una
locală, extrapolată „naţional"), cât şi, prin urmare, în politica turistică.
Probabil că cel mai elocvent exemplu de elaborare a unei varietăţi ideologico-spectaculare de folclor (implicit ca produs media) pornind de la o referinţă culturală aparţinând tradiţiilor (rurale) este totuşi Căluşul, mai precis, Căluşul oltenesc. Chiar dacă
istoria cercetării acestui ritual este instructivă prin ea însăşi, fie şi abreviată la minimul
necesar de amănunte, nu trebuie uitat că profilul sau releveul lui performativ, rezultat
din „scenizarea", respectiv medializarea lui, şi nu referinţa culturală originară, este ceea
ce ne interesează în primul rând aici.
Etnocoreologul Anca Giurchescu (1930-2015), care a fost, fără îndoială, cea mai
bună cunoscătoare a acestui ritual, notează următoarele:
Căluşul este o practică semnificativă, complexă şi polisemică. Căluşul îşi exercită puterea
prin dans, muzică, costum, texte, acţiuni dramatice, obiecte rituale, reguli şi interdicţii.
Toate aceste instrumente rituale se intersectează şi se influenţează reciproc, constituind o
entitate (o practică) care este semnificativă numai în totalitatea şi complexitatea ei (A.J.
Greimas o numeşte obiect etno-semiotic). [...] Într-o comunitate dată, unul şi acelaşi joc
de căluş poate fi interpretat de indivizi (în funcţie de vârstă, competenţă, educaţie, orientare ideologică, interese etc.) ca un ritual (sacral), ca respectare ceremonială a unei tradiţii, ca simbol identitar, performanţă artistică, spectacol distractiv, mijloc de câştig, sau o
combinaţie a acestor posibilităţi (Giurchescu, 2009).

a constituirii ca ansamblu de tropi media a Căluşului trebuie
sa directă cu procesul de elaborare a ipostazelor scenice ale
ritualului cu acelaşi nume, dar, nu mai puţin, şi în relaţie cu atenţia pe care folcloristica
(sau etnologia) i-au dedicat-o sistematic. Obiceiul Căluşului are o răspândire mai largă
(este prezent şi în Transilvania, în Mehedinţi, pe valea Timocului), dar numai Căluşul
oltenesc, la care vom continua să ne referim exclusiv, a făcut carieră ca reprezentaţie
scenică intens mediatizată, existând pentru acesta şi o istorie documentabilă a interesului pe care cultura savantă i-a acordat-o încă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
Astfel, Căluşul este menţionat, de exemplu, de Dimitrie Cantemir în Descriptio Moldaviae
(1716/1771), de Franz Josef Sulzer în Geschichte des Transalpinischen Daciens (1781),
de George Bariţiu în 1881, de Sofronie Liuba în Jocuri sau dansuri poporale (1898).
Istoria

emblematică

însă înţeleasă
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Căluşarii sunt prezenţi şi în albumul de fotografii oferit, de Carol Popp de Szathmâri
regelui Carol I, precum şi într-una dintre lucrările lui Amedeo Preziosi, Jocul căluşa
rilor la Moşi (1869).
Prima prelucrare pentru scenă a Căluşului (deopotrivă muzicală şi coregrafică)
datează din 1850, pentru a servi „ca simbol naţional în rândurile burgheziei ardelene"
(Giurchescu, 2009). ,,În contextul socio-politic al anului 1848, căluşerul devine un dans
de spectacol şi simbol al identităţii naţionale" (Giurchescu, 2009). Varianta scenică a
Căluşului începe să îşi piardă astfel, încă de pe atunci, din caracterul ritual. În 1935,
are loc un alt eveniment important pentru construcţia scenică a Căluşului şi implicit
pentru transformarea sa ca trop spectacular (şi, ulterior, media): selecţionarea căluşa
rilor din Pădureţi, Argeş, de către C. Brăiloiu pentru a duce dansul la Festivalul
Internaţional de Folclor găzduit de Royal Albert Hall din Londra (15-20 iulie). Cu
aceeaşi ocazie, a devenit legendar în epocă (inclusiv prin relatări de presă) refuzul
căluşarilor de a urca pe scenă fără usturoi la steag (Giurchescu, 2009). Dincolo de
insolitul ei, anecdota menţionată este de fapt semnul că, la acel moment şi în acea
situaţie, disjuncţia netă dintre performarea comunitar-ritualică şi cea scenică nu era încă
pe deplin consumată.
În primii ani de radiofonie, Căluşului îi sunt dedicate câteva emisiuni (1939, 1940,
1941), iar formaţiile de dansuri populare aparţinând liceelor sau altor asociaţii includ
în repertoriu „Căluşul" ca „piesă de «folclor naţional»" (interviu cu Anca Giurchescu,
2006). După cum se vede, în momentul venirii comuniştilor la putere, variantele scenice
ale Căluşului se aflau deja în practica uzuală a formaţiilor folclorice de amatori.
Performarea locală rituală a Căluşului oltenesc a coexistat cu cea scenică pe toată durata
comunismului (această coexistenţă s-a prelungit şi ulterior). În 1969, s-a organizat la
Slatina prima ediţie a Concursului Naţional „Căluşul Românesc". A fost o iniţiativă
locală (continuată apoi, peste câţiva ani, la Caracal) ce a pus în scenă situaţia deja
existentă din punctul de vedere al reconstrucţiei spectaculare. Evenimentul se organizează
şi astăzi şi are deschidere internaţională.
Separarea completă a dansurilor de ritual pentru performarea lor ca divertisment pe
scenă este remarcată de antropologa Gail Kligman în cursul cercetărilor de teren făcute
în România în anii 1970. Aceasta notează: ,,Dansurile au dobândit o identitate proprie,
reprezentând o vitalitate estetică naţională. Aproape fiecare ansamblu profesionist sau
amator din România are versiunea lui de Căluş, subliniind cele mai dinamice şi acrobatice mişcări ale dansului" (Kligman, 2000, p. 186). Astfel, căluşul a intrat, fără
excepţie, în repertoriul ansamblurilor profesioniste de folclor din toată România şi din
Republica Moldova : indiferent de alte trăsături identitar-culturale locale, regionale etc.,
acesta simbolizează incontestabil „românismul"; copiii învaţă mişcări coregrafice asignabile Căluşului deja la grădiniţă şi în cadrul ansamblurilor de dansuri de amatori
pentru copii; păpuşile îmbrăcate în „costum" de căluşari sunt dintre cele mai bine
vândute ; o serie de timbre cu imagini de căluşari a fost emisă în 1977.
Cât priveşte dimensiunea etnopolitică a procesului prin care ritualului complex al
Căluşului i s-a confecţionat o variantă spectacular-ideologică, Anca Giurchescu semnalează şi statutul de simbol al „ancestralităţii" culturale româneşti, al „continuităţii"
istorice şi al „unităţii" pe care Căluşul (dansul scenic) l-a câştigat în timpul perioadei
naţionaliste a dictaturii lui Ceauşescu. ,,Puse în această perspectivă, atât dimensiunea
rituală, cât şi cea artistică (estetică) ale Căluşului au fost manipulate ca elemente de
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spectacol. [...] Pentru a ilustra o nouă funcţie simbolică, Căluşul a fost deconstruit şi
doar elementele sale cele mai «reprezentative», mai «frumoase», «autentice» şi mai
«curate» au fost selectate pentru a-l reconstrui ca produs artistic nou (Giurchescu, 1987,
p. 169)", iar „sistemul naţional al concursurilor din cadrul Cântării României a oferit
o arenă exemplară pentru manipulare politică şi simbolică în domeniul cultural"
(Giurchescu, 2008, p. 17).
În 2005, continuându-şi cariera politico-simbolică, obiceiul Căluşului a fost inclus
în Lista Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii UNESCO. Dincolo de recunoaş
terea internaţională, către care a condus atât interesul ştiinţific arătat Căluşului de
cercetătorii români, ca unui ritual cu o vechime atestată documentar, cât şi cel politic
al statului român, fenomenul cultural-mediatic pe care izotopia lui spectaculară l-a
generat se vede astăzi în vigoarea prezentei Căluşului într-o mulţime de practici spectaculare (tocmai în virtutea puternicei sale „reprezentativităţi" identitar-naţionale). În
plus, mărcile de semnificaţie identitar-simbolică articulate prin (şi „comunicate" de)
aceste practici rămân la fel de puternice şi atunci când, încorporate şi recontextualizate
într-o sumedenie de imagini şi reprezentări, ele proliferează identitar-performativ în
comunicarea socială intensificată prin inter- şi multimedialitatea internetului. (Trimitem,
aluziv, la o natură accentuat performativă a comunicării sociale digitalizate, în sensul
în care interacţiunea socială digitală, prin intermediul aşa-numitelor social şi new media,
confirmă plauzibil, încă şi mai viguros decât se întâmpla în societatea predigitală, ipotezele interacţionismului simbolic al lui Erving Goffman din The Presentation of Seif in
Everyday Life, 1959).
Ipostazierile spectacular-mediatice ale Căluşului, odată îndepărtate de condiţia iniţială de fragment şi element al unei culturi ţărăneşti locale, sunt, la rândul lor, dovada
vie nu doar a eficientei socioistorice, ci şi a amplitudinii socioculturale, pe deasupra
istoriei regimurilor politice, a logicii cultural-(meta)politice a construirii specificului
naţional, precum şi a vigorii cu care acest proces de construcţie identitară se află încă
în desfăşurare. Distanta (culturală) semnificativă existentă astăzi între Căluşul ca ritual
şi dans zonal (practicat în mediul rural, dar şi în cel urban, într-o relaţie dialectică şi
dinamică cu varietatea sa festivalizată, cu care coexistă pentru câteva zile în oraşe precum Caracal şi Slatina, în aria culturală de origine a Căluşului oltenesc), pe de o parte,
şi corespondentele lui scenic-mediatice regăsite în toată ţara şi în afara ei, pe de altă
parte, poate fi considerată unul dintre exemplele cele mai complexe ale procesului de
configurare a specificităţii naţionale despre care am vorbit. Dacă semnificaţiile primului,
care îşi continuă existenţa de fenomen cultural zonal (de factură rituală) pot fi decodate
doar în logica dinamicii socioculturale locale, ipostazele lui media îşi găsesc semnificaţiile, codurile şi sensul exclusiv în caracterul lor performativ, contextualizat doar de
maniera în care se pun în scenă semnificaţiile sale politico-identitare pe ceea ce, de
acum, este de desemnat doar ca o piaţă (mediatică) a tradiţiilor (spectacularizate).
Diversitatea produselor mediatice care integrează elemente de folclor semnalează
multitudinea funcţiilor şi semnificaţiilor pe care le-a dobândit acest domeniu media din
perioada emergentei sale până astăzi. Desprins după 1989 de comanda politică (dar nu
şi de sensurile de „durată lungă" ale acesteia), folclorul spectacular are un rol important
atât în configurarea domeniului media din România în general, în simbolurile şi semnificaţiile cu care acesta lucrează, în felul de cunoaştere pe care îl produce, cât şi în
practici sociale de tot felul : pedagogice, artistice, ale asociaţiilor etnice generate de
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emigrare, în practici legate de petrecerea timpului liber şi de consumul, nu doar simbolic, ,,de experienţă" (loisir şi turism, deopotrivă în formele lui agro- şi gastro-, ori
cele de turism cultural, de patrimoniu etc.), în practici ale evenimentelor comunitare
non-rurale în general.
Fără a mai zăbovi asupra unor forme de spectacol hibrid, care integrează elemente
ale spectacolului de folclor în alte forme de divertisment, din punctul de vedere al tipologiei produselor de folclor spectacular-mediatic, pe lângă cele menţionate (spectacolul,
festivalul, concursul), după dispariţia regimului comunist şi în legătură cu liberalizarea
pieţei media (inclusiv a celei de folclor media) s-a impus un nou model de înscenare a
folclorului: cel care simulează „petrecerea". Decorul va fi alcătuit, prin urmare, din
mese (cu mâncare pe ele!) şi scaune, inclusiv „invitaţi" - figuranţi care vor fi, la rândul lor, elemente dinamice ale construcţiei decorului. Se poate presupune în mod legitim
că una dintre sursele acestui tip de producţie ar fi de fapt practica prin care, încă din
timpurile comuniste şi cu atât mai mult după aceea, interpreţii profesionişti de folclor
au început să fie invitaţi ca performeri-animatori cu ocazia anumitor petreceri (atât cvasioficiale ori mondene, cât şi private), fie ele prilejuite de momente festive din calendar
ori de evenimente ca nunti, botezuri etc. Acest tip de produs media este preferat mai
ales de canalele TV specializate în folclor (aflate exclusiv în proprietate privată) şi este
mărturia unuia dintre procesele importante căruia folclorul media îi este subiect. Ieşind
deopotrivă de sub comanda politică şi de sub tutela „specialiştilor" în folclor (fie foştii
instructori culturali, fie folcloriştii înşişi), performerii (lăutari, cântăreţi, dansatori) sau
reprezentanţii direcţi ai intereselor lor (impresari, agenţi ori manageri, organizatori din
showbiz etc.) au asumat în mod suveran, după gustul ori concepţia proprie, producţia
,,de masă" a spectacolului de folclor, sub toate aspectele sale (inclusiv antreprenoriale).
Ţinând cont, de data aceasta, mai ales de regulile divertismentului (cea a „originalităţii"
şi a „ineditului", dar „din abundenţă", pe un fond intens concurenţial), actorii profesionalizaţi şi exclusivi ai câmpului au deschis larg calea hibridizării modelelor spectaculare existente (repertorii, coregrafii, instrumentaţie, stil, punere în scenă), în funcţie
mai ales, dacă nu exclusiv, de presiunile cererii de pe piaţa divertismentului. O piaţă
devenită, mai ales după anii 2000 şi ca urmare a mobilităţii spaţiale accentuate, deci a
influentelor culturale multiple şi diverse, extrem de dinamică.

