
MINISTERUL EDUCAȚIEI 

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA 

FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE 

ȘCOALA DOCTORALĂ DE FILOLOGIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEZĂ DE DOCTORAT 

 REZUMAT 

 

 

 

Conducător științific: 

Prof.univ.dr. MIRCEA POPA 

 

Doctorand: 

Marin (Oltean) Sabina Larisa 

 

 

 

ALBA IULIA 

2021 



 

MINISTERUL EDUCAȚIEI 

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA 

FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE 

ȘCOALA DOCTORALĂ DE FILOLOGIE 

 

 

 

 

REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT 

ION BREAZU – STUDIU MONOGRAFIC 

 

 

 

Conducător științific: 

Prof.univ.dr. MIRCEA POPA 

 

Doctorand: 

Marin (Oltean) Sabina Larisa 

 

 

 

 

 

 

 

ALBA IULIA 

2021 



3 

 

CUPRINS: 

INTRODUCERE .......................................................................................... 5 

  

I. TENTAȚIA CRITICII .............................................................................. 15 

I.1. Ion Breazu – comparatistul ...................................................................... 15 

I.1.1. Realități româno-franceze, influența lui Jules Michelet .............. 15 

I.1.1.1. Jules Michelet, prieten al poporului român .................... 19 

I.1.1.2. Jules Michelet și Nicolae Bălcescu ................................ 27 

I.1.1.3. Jules Michelet și Bogdan Petriceicu Hasdeu .................. 29 

I.1.1.4. Jules Michelet și Ion Heliade-Rădulescu  ....................... 31 

I.2. Cronicarul cultural................................................................................... 33 

I.3. Ion Breazu și activitatea în cadrul Astrei ............................................... 61 

I.4. Ion Breazu istoriograf  literar și teatral .................................................. 89 

I.4.1. Istoriograf al teatrului românesc ................................................. 89 

I.4.1.1. Matei Millo în Transilvania și Banat .............................. 106 

I.4.1.2. I. L. Caragiale și Transilvania ...................................... 111 

I.4.1.3. Gheorghe Barițiu și mișcarea românească teatrală din 

Transilvania ................................................................................. 

 

114 

I.4.1.4. Studiile de apărare a teatrului blagian ............................. 117 

I.4.2. Istoriograf  al presei românești................................................... 120 

I.4.3. Interesul pentru limba română .................................................... 127 

I.5. Ion Breazu – analist al scrisului românesc 134 

I.6. Ion Breazu editorul ................................................................................... 161 

I.6.1. Mama, copilul și căminul familiar în poezia românească ........... 161 

I.6.2. Povestitori ardeleni și bănățeni ................................................... 165 

I.6.3. Antologii lirice ............................................................................. 167 

I.6.4. Editarea operei lui Ioan Slavici.................................................... 169 

I.7. Ion Breazu și folclorul .............................................................................. 173 

I.8. Ion Breazu și Muzeul Limbii Române ..................................................... 182 

I.9. De Amicitia ............................................................................................... 186 

II. ION BREAZU – UNIVERSITARUL ..................................................... 205 

II.1. Activitatea la Universitate ....................................................................... 205 

II.2. Vocația pedagogică. Cursurile profesorului Ion Breazu ......................... 213 

II.2.1. Geniul eminescian ...................................................................... 218 



4 

 

II.2.2. Râsul lui Caragiale ..................................................................... 230 

II.3. Ion Breazu și Universitatea clujeană ...................................................... 238 

III. ION BREAZU ÎN OGLINZILE CRITICII ....................................... 249 

IV. PORTRET ÎN TIMP .............................................................................. 264 

CONCLUZII ................................................................................................. 271 

BIBLIOGRAFIE .......................................................................................... 276 

ANEXE .......................................................................................................... 303 

ANEXA 1. ...................................................................................................... 303 

ANEXA 2. .................................................................................................... 307 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

Cuvinte-cheie: Astra, arhivă, cercetare, cronicar, cultură, folclor, generație, interbelic, 

istorie, presă, teatru, Transilvania, universitate. 

 

Drumul spre cultură al fiilor de țărani din Transilvania s-a dovedit zeci de decenii anevoios, 

dar cu atât mai luminoasă a fost izbânda dobândită prin actul Unirii de la 1 Decembrie 1918. 

Semnificația Ardealului în cultura și istoria literară românească a incitat și a generat apariția unor 

scrieri ce au reflectat, în primul rând, contribuția celor care au participat la crearea „fenomenului 

ardelean”, la dezvoltarea culturii românești în ansamblul ei. Printre figurile de seamă care au 

ilustrat cu strălucire spațiul transilvănean în perioada interbelică și postbelică s-a numărat și Ion 

Breazu. 

Demersul nostru exegetic, Ion Breazu – studiu monografic, pe care ne-am străduit să îl 

realizăm în cadrul Școlii Doctorale de la Universitatea din Alba Iulia, vine să confirme câteva 

deschideri culturale generate de actul Marii Uniri. Aceasta pentru că Ion Breazu, născut în familia 

unor simpli țărani din satul Mihalț de lângă Alba Iulia, prin muncă și străduință personală, a ajuns 

în rândul celor mai de seamă personalități ale Clujului universitar interbelic. Prin urmare, ne-a 

revenit obligația de a urmări treptele devenirii acestui valoros intelectual, stabilindu-i locul meritat 

în istoria literaturii noastre, prin abordarea atentă a întregii sale activități. 

Ideea de bază de la care a pornit teza noastră de doctorat a fost aceea de a surprinde 

metodic, în fiecare capitol în parte, evoluția unei personalități armonioase, cu scopul revelării unui 

traseu intelectual sinuos, manifestat pe arii culturale multiple, pe care le-a ilustrat prin muncă 

tenace și realizări de prim rang, așa cum s-a observat în bibliografia de specialitate: „Ion Breazu 

își depășește adeseori creația prin acțiune. La modul discret, neostentativ, numele lui este 

amestecat în toate acțiunile mai importante de revigorare a literaturii interbelice transilvănene”
1
.  

În ciuda acestor aprecieri, încercările de recuperare a tuturor laturilor și domeniilor pe 

terenul cărora s-a cheltuit efortul creator al profesorului blăjean au întârziat să apară, cu o singură 

excepție notabilă: ediția antologică pe care clujeanul Mircea Curticeanu a realizat-o în anii ‘80. 

Din această perspectivă, ea a reușit să acrediteze imaginea unui om de cultură autentic, intelectual 

rafinat, și a unui dascăl preocupat de pregătirea unor generații devotate culturii naționale. Cu 

această ocazie s-au putut constata modernitatea și actualitatea metodelor folosite, datorate, în 

primul rând, formației sale intelectuale, dobândite în atmosfera de emulație a Școlii Române din 

Franța. Acolo a ajuns în contact cu preocupările la modă din acel moment, marcate de școala 

comparatistă reprezentată de Paul Hazard, Fr. Baldensperger și Van Tieghem, ale căror înrâuriri 

                                                           
1
 Mircea Popa, Uleiul din candelă, Blaj, Editura Astra, 2009, p. 184. 



6 

 

pot fi depistate în lucrările elaborate de el în acea perioadă, cu accentul pus pe promovarea 

principiilor teoriei literaturii și a literaturii comparate. În cadrul acestora se numărau și acelea 

legate de stabilirea trăsăturilor specifice ale unui popor, în plan cultural și literar, precum și 

depistarea unor influențe și izvoare prioritare, ca factor emițător, și a rezultatelor lor în plan 

național, ca factor receptor, urmărind în ultimă instanță identificarea unor similitudini, conexiuni, 

interferențe, manifestate în realitatea profundă a istoriei civilizației. Criticul literar clujean a ajuns 

în contact și cu sistemul istorist al lui Lanson, care includea în plus factori precum emoția, efectul 

produs de operă și, mai ales, analiza structurilor literare pe baze estetice, sau cu cel al lui H. Taine 

despre rasă și mediu. 

Despre această creație și despre viața făuritorului ei, ne-am propus să realizăm o primă 

cercetare monografică, punând în lumină tot ceea ce s-a scris până în momentul de față despre 

profesorul Ion Breazu, la care am adăugat propriile noastre cercetări. E vorba despre descoperirea 

unor surse arhivistice noi (fondul de la Muzeul Transilvaniei), dar și despre cercetarea sistematică 

a tuturor periodicelor la care a colaborat, operație finalizată prin a oferi viitorilor cercetători o 

bibliografie – sperăm – exhaustivă a scrisului lui Ion Breazu. Avem, astfel, speranța ca studiul 

monografic realizat de noi să ofere o nouă perspectivă asupra scrisului și rolului cultural al lui Ion 

Breazu, dar și asupra imaginii integrale a Transilvaniei literare pe care el a configurat-o prin 

studiile sale în domeniu, studii care au marcat o schimbare radicală de paradigmă, aplicând, într-

un prim exercițiu critic, cercetarea de tip regional a literaturii, respectiv a unei geografii literare, 

pe care criticul timișorean Cornel Ungureanu a preluat-o și a dus-o la desăvârșire. Faptul că 

profesorul clujean și-a găsit continuatori în contemporaneitate e semn că demersul său a avut și o 

dimensiune previzională, fecundă.  

Strategia noastră de cercetare s-a bazat pe un dublu demers: cel al incursiunii de tip 

biografic, urmărind corelarea actului critic cu mișcarea de idei a vremii și reîntoarcerea dinspre 

operă către biografie, spre a se vedea cum opera a influențat la rândul ei lărgirea perspectivelor și 

a deschiderilor critice operate. În consecință, e vorba de convergența criteriilor și de o încercare de 

aplicare hermeneutică a dublului circuit: de la biografie la operă și de la operă la biografie.   

Metoda monografică ne-a favorizat, în acest sens, prin dorința de a nu lăsa nimic pe dinafară și a 

încerca să oferim un parcurs documentar cât mai complet.  

Ca mod de abordare în această activitate științifică, clădită pe investigație, am ales analiza 

punctuală, comentariul pe text, comparația, care se completează cu elementele tradiționale ce se 

leagă de metoda istoriei literare: documentul pus în pagină, biografia, dimensiunea estetică. 

Din punct de vedere structural, exegeza noastră este organizată în patru capitole, în care 

am urmărit etapele importante ale carierei didactice și profesionale a lui Ion Breazu, insistând pe 
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ideea că, pentru a-i înțelege viziunea și modalitatea de abordare, personalitatea acestuia trebuie 

încadrată în contextul transilvănean, trebuie raportată la spiritul acestui spațiu geografic definit 

prin celebra formulare blagiană: „A fi ardelean înseamnă a duce un gând până la capăt”, formulă 

adusă pentru prima oară în câmpul cultural în ediția Ceasornicul de nisip, realizată de profesorul 

Mircea Popa
2
. 

O preocupare importantă a lui Ion Breazu, și anume interpretarea literaturii, este urmărită în 

primul capitol al lucrării noastre, Tentația criticii, care este și cel mai întins ca mărime. Lucrările 

sale numeroase și diverse din zona activităților literare ne-au determinat să alcătuim nouă 

subcapitole în care am prezentat primele cercetări ale profesorului clujean efectuate pe tărâmul 

literaturii comparate, am analizat cronicile publicate în ziarele timpului, precum și portretele 

realizate scriitorilor ardeleni, interes apărut în principal din dorința de a construi o panoramă a 

scrisului transilvănean, care să cuprindă, pe lângă literatura propriu-zisă, mișcarea ideilor culturale 

alături de aspirația de revigorare a presei, a dramaturgiei și de valorizare a folclorului. La fel de 

importante s-au dovedit a fi edițiile și antologiile pe care le-a îngrijit sau efortul depus în munca 

de culturalizare a poporului în cadrul Astrei, precum și activitatea din cadrul Muzeului Limbii 

Române. 

Metoda cercetării regionale adoptată de Ion Breazu se bazează pe determinismul istoric, pe 

cel social și pe geografia culturală, într-ο accepțiune desprinsă din studiile dezvoltate de 

Ηуррοlуtе Тaіnе. Această metodă legitimează studiul istoric și critic al literaturii române din 

Ardeal, urmărită în devenirea unor dominante generate de condiția de provincie aflată sub 

stăpânirea Imperiului austro-ungar și într-o реrmanеntă luptă pentru drepturile rοmânіlοr, рână la 

Unіrеa dіn 1918. În aceste condiții, studiile istoriografice erau mai greu de realizat și, de aceea, 

considerăm că demersurile lui Ion Breazu în acest domeniu au fost cu atât mai importante. 

Studiile sale reușite au dovedit o bună cunoaștere a faptelor, iar modul în care a fost aplicată 

metoda, în dublu sens, adică urmărindu-se și mișcarea literară din celelalte regiuni românești, nu 

doar din Ardeal, poate fi considerat „o emanație a spiritului local în conștiința estetică generală.”
3
. 

În subcapitolul Comparatistul am fructificat primele cercetări efectuate pe tărâmul literaturii 

comparate. Ion Breazu și-a dobândit vocația de comparatist în perioada studiilor efectuate în 

Franța, depunând ulterior o activitate de pionierat pe tărâmul literaturii comparate, iar studiul 

Michelet și românii a fost realizat în urma unor ample cercetări efectuate în arhivele franceze, 

fiind închinat pașoptiștilor și liderului lor spiritual, Michelet, prin prisma legăturilor româno-

                                                           
2
 Vezi Mircea Popa, în vol. Lucian Blaga, Ceasornicul de nisip, ediție îngrijită, prefață și bibliografie de Mircea 

Popa, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1973. 
3
 V. Fanache, Întâlniri... (critică și istorie literară), Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1976, p. 224. 
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franceze stabilite de Nicolae Bălcescu, I.H. Rădulescu sau B. Petriceicu-Hasdeu. Tot aici se 

înscrie și lucrarea științifică Edgar Quinet et les Roumains, publicată în 1927 la Paris.  

Pasiunea de a cerceta comparativ literatura l-a stăpânit pe universitarul clujean toată viața, 

întrucât ulterior s-a dovedit preocupat de urmărirea circulației sau receptării operelor scriitorilor 

de peste munți în spațiul cultural ardelenesc sau căutarea legăturilor literare care se formau între 

provincii. Pentru investigațiile sale a îmbinat cu succes câteva metode derivate din conceptul de 

geografie literară: „de la cercetarea comparativă, la studiul sociologic și de istorie culturală, de la 

sondarea straturilor folclorice ale acestei literaturi, până la descifrarea mișcărilor ideologice 

determinative pentru anumite epoci și perioade istorice”
4
. 

În subcapitolul intitulat Cronicarul cultural au fost analizate articolele publicate de Ion 

Breazu în coloanele ziarelor și revistelor, descoperind în ele crezul estetic, precum și 

responsabilitatea și angajarea socială a universitarului clujean, care a aderat cu toată ființa la 

principiile enunțate, în aceeași epocă, de G. Călinescu, respectiv ideea că presa este extrem de 

importantă în viața oamenilor, întrucât cuvântul tipărit îndrumă și formează conștiințele. Paginile 

semnate în întreaga sa carieră publicistică au acoperit o tematică largă, oferind răspunsuri la 

întrebările și problemele vremurilor în care a trăit. Varietatea și complexitatea subiectelor, precum 

și seriozitatea cu care le-a tratat alcătuiesc o frescă a preocupărilor ziaristice bazate pe 

corectitudine și implicare. Începând cu 1925, Ion Breazu a publicat în revista „Societatea de 

mâine” și a continuat să scrie, aproape fără întrerupere, pe tot parcursul vieții, semnând, fie cu 

numele întreg, fie cu pseudonimele B., B&B, Titus Bunea sau Cronicar, studii, cronici ori articole 

cuprinzând informații substanțiale despre conferințele ce aveau drept subiect realitățile românești 

și internaționale, despre spectacolele montate pe scenele teatrului sau ale operei, publicând cronici 

teatrale, semnalând apariția unor publicații precum „Răsăritul”, „Arhiva românească”, „Cuvânt 

liber”, „Năzuința”, „Școala noastră”, „Suflet românesc”, „Ritmul Vremii”, „Flamura” etc., sau 

manifestând un permanent interes pentru starea învățământului. 

Universitarul clujean a publicat articole și în alte reviste, dintre care se cuvine să amintim 

„Boabe de Grâu”, „Revue de Transylvanie”, „Darul vremii”, „Cosânzeana”, „Anuarul Institutului 

Național de Istorie” din Cluj, ori „Dacoromania” (1920-1948) ‒ buletinul Muzeului Limbii 

Române care între 1920-1940 a apărut la Cluj și a acordat un spațiu important cercetărilor de 

istorie literară, contribuind astfel la dezvoltarea interesului pentru studiul și cultura literaturii 

române. Aici și-a publicat Ion Breazu, în 1934, articolul Literatura „Tribunei” (1884-1895) în 

                                                           
4
 Mircea Popa, Un fiu al Mihalțului: Ion Breazu, în „Astra blăjeană”, anul X, nr. 3 (36), septembrie 2005, p. 16. 
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care a punctat momentele de afirmare viguroasă a literaturii ardelenești, concentrate în jurul a 

două publicații de referință, „Luceafărul” și „Tribuna”. 

În subcapitolul dedicat activității din cadrul Astrei, ca militant activ pentru culturalizarea 

poporului, am punctat atât contribuțiile editoriale ale lui Ion Breazu, cât și munca neobosită 

depusă în teritoriu, toate reflectate în numeroase articolele informative. Studiind paginile revistei 

„Transilvania” (1868-1946), organ al Astrei din 1936 până la încetarea apariției, în 1946, am 

constatat că numele profesorului a fost unul din cele mai des întâlnite.  

Începând cu 1 noiembrie 1936, Ion Breazu a fost secretarul propagandist și conferențiar al 

Asociației. A urmat o muncă grea pe care a efectuat-o fără a se plânge: a vizitat despărțăminte, s-a 

întâlnit cu membrii și conducătorii acestora, a ținut conferințe, urmărind mereu să scoată în 

evidență importanța, sarcinile și misiunea Astrei. Fiecare întâlnire a fost consemnată în rapoarte 

detaliate, observațiile și constatările sale dovedind o evidentă continuitate. 

Ideile care l-au călăuzit pe Ion Breazu în munca sa din cadrul Astrei, atât în activitatea 

zilnică, precum și în articolele din „Transilvania”, au fost emise clar în Îndrumări culturale – Sub 

semnul unificării sufletești, articol în care profesorul clujean afirma cu convingere că este nevoie 

de un program unitar, bine înțeles și care să poată fi aplicat în toate despărțămintele, la toate 

nivelurile, și credea cu tărie că trebuie susținute conferințe prin care să fie cunoscută bogăția 

culturală a Ardealului, precum și că prin intermediul broșurilor „Bibliotecii poporale” s-ar putea 

răspândi cultura în rândul maselor. Pledoariile sale pentru valorile poporului român demonstrează 

sensibilitate și spirit umanist, alături de iubirea pentru limba română. Într-o perioadă tulbure pe 

plan european, numeroasele articole, rapoarte și relatări ale lui Ion Breazu au zugrăvit o adevărată 

frescă socială a vieții românești din Ardeal și, pe de altă parte, constituie o sursă documentară 

inegalabilă pentru istorici, etnografi, sociologi, psihologi, filosofi ai culturii, economiști, 

politologi, istorici literari, oameni de cultură. 

În cel de-al patrulea subcapitol, Ion Breazu – istoriograf, am ilustrat preocupările istoricului 

literar demonstrate pentru începuturile și evoluția artei scenice în Transilvania, pentru apariția și 

dezvoltarea presei ardelenești, alături de activitățile de susținere a limbii române în cadrul 

publicațiilor românești din Transilvania. 

Dincolo de activitatea de cronicar al spectacolului teatral, Ion Breazu s-a arătat interesat de 

evoluția dramaturgiei românești, pe care a încercat să o stabilească în linii mari, plecând de la 

origini și punând în balanță creațiile autorilor ardeleni. În vοlumul Lіtеratura Тransіlvanіеі. 

Studii, articole, conferințe a insistat „asuрra рrοcеsuluі de οsmοză sріrіtuală întrе Тransіlvanіa șі 

cеlеlaltе рrοvіncіі rοmânеștі.”
5
, demonstrând astfel o deschidere extraordinară spre analiza 

                                                           
5
 Ion Breazu, Literatura Transilvaniei. Studii, articole, conferințe, București, Editura Cɑsɑ Școɑlelor, 1944, p. 3. 
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globală a creațiilor românești, spre urmărirea fenomenului cultural integrat în evoluția istorică, 

politică, economică, socială etc., chiar dacă nu a fost înțeles de contemporani, reproșându-i-se 

„orizontul lor limitativ, prevalent regional”
6
. Astfel, a scris studiile: Teatrul românesc în 

Transilvania până la 1918, Gheorghe Bariț și mișcarea românească teatrală din Transilvania, 

Matei Millo în Transilvania și Banat, I.L. Caragiale și Transilvania, Vasile Alecsandri și Andrei 

Bârseanu, completate prin câteva studii de „apărare” a teatrului blagian („Meșterul Manole” 

dramă în 5 acte de Lucian Blaga, Cruciada copiilor. Dramă în trei acte de Lucian Blaga etc.). 

Ion Breazu a observat în cazul dramaturgiei lipsa unei istorii a teatrului românesc din 

Ardeal, iar evocarea precursorilor a devenit imperios necesară. Istoria teatrului ardelenesc era cu 

atât mai importantă, cu cât primele afirmări teatrale apăreau în strânsă legătură cu întâile 

manifestări politice și culturale în sens național. Prin urmare, Ion Breazu a urmărit evoluția 

trupelor ardelenești, apoi turneele actorilor din România în Transilvania, pentru ca, apoi, să se 

ocupe de urmările firești ale acestor spectacole, respectiv apariția numeroaselor trupe de diletanți 

în Ardeal. Important rămâne faptul că ecoul turneelor trupelor românești de dincolo de Carpați a 

fost imens și de lungă durată și nu a rămas fără efecte benefice pe tărâm cultural. Astfel, a urmărit 

influența covârșitoare a turneelor efectuate de companiile teatrale Fany Tardini (1864, 1865), 

Mihail Pascaly (1868, 1871) și de Matei Millo (1870). Eseurile dedicate teatrului blagian sunt 

deosebite prin sincronismul lor, Ion Breazu apărându-și prietenul neînțeles chiar de semenii săi, 

tradiționaliști prin educație. 

Un alt studiu al lui Ion Breazu, având ca reper fundamental teatrul, a fost I.L. Caragiale și 

Transilvania. Observând relațiile personale dezvoltate de dramaturg cu ardelenii, alături de 

influența și impactul operei acestuia pe plan cultural, profesorul clujean a constatat că „începând 

de pe la 1906, ele s-au intensificat până la proporțiile unui adevărat cult pentru acela, pe care toată 

lumea îl numea acum familiar «Nenea Iancu»”
7
. 

În ceea ce privește presa românească din Transilvania, universitarul clujean a cercetat cu 

acribie publicistica ardelenească până la 1918, deoarece a considerat că după această dată a fost 

„eclipsată” de periodicele centrale ale Bucureștiului, pierzându-și, în mare parte, funcția deținută 

până atunci în viața transilvănenilor. În opinia cercetătorului, presa, școala și biserica au fost 

„așezămintele principale” care au stat la baza românismului ardelean, iar dintre ele presa a avut o 

mare contribuție în păstrarea identității românilor transilvăneni, jucând un rol deosebit în 

realizarea visului de-a se uni cu „Țara”. 

                                                           
6
 V. Fanache, Op. cit., p. 222. 

7
 Ion Breazu, Op. cit., p. 320. 
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Dorința filologului clujean de a revaloriza și reașeza scriitorii transilvăneni în sfera 

literaturii române de dinainte și de după Unirea din 1918, deziderat bazat pe o impresionantă 

activitate de cercetare, a generat o serie de portrete pe care Ion Breazu a dorit să le adune într-o 

operă dedicată înaintașilor intrați într-o nemeritată uitare – acest aspect a fost surprins în cel de-al 

cincilea subcapitol al lucrării noastre, Ion Breazu – analist al literaturii transilvane. 

Primii scriitori ardeleni au fost așezați sub semnul „panromânismului”, mișcare afirmată tot 

mai puternic începând cu secolul al XIX-lea. Ion Breazu a stabilit influențele universale printr-o 

serie întreagă de studii exemplare de literatură comparată, de istorie și critică literară: Temeiurile 

populare ale literaturii române în Transilvania, Povestitori ardeleni până la 1918, Pătrunderea 

ideilor junimiste în Transilvania, Ion Pop-Reteganul, Alexandru Odobescu și Transilvania,        

I.L. Caragiale și Transilvania, Duiliu Zamfirescu și Transilvania, Doctorul Pavel Vasici, Ioan 

Slavici, Slavici și Confucius, Turgheniev la românii din Ardeal, Schiller la românii din 

Transilvania, Coșbuc și Longfellow, Ecouri ovidiene în literatura română din Transilvania, la 

care se adaugă cele consacrate operei lui Lucian Blaga sau scrierilor lui Ion Agârbiceanu, Liviu 

Rebreanu, Alexandru Ciura, Octavian Goga, Aron Cotruș etc. Prin aceste numeroase medalioane, 

Ion Breazu demonstrează extraordinara sa capacitate de investigație în care se combină interesul 

pentru cercetarea arhivelor, pentru studiul comparat și pentru istoria literaturii ardelene. Fiecare 

creator beneficiază de o schiță biografică ce identifică originea, după care este încadrat comparativ 

în peisajul literar național, cu multă acuitate critică și distanțare obiectivă.  

Ca îngrijitor de ediții, Breazu a fost remarcat prin reeditarea operei lui Slavici, în prefața 

căreia, pe lângă tratarea unor aspecte legate de geografia locală, cum ar fi lumea satului ardelean 

din care a plecat creatorul și pe care a ilustrat-o în opera sa, criticul stabilește pertinent etapele 

creației autorului șirian.  

De asemenea, a editat o serie de antologii precum Povestitori ardeleni și bănățeni până la 

Unire, apărută în 1937, sau Poezii patriotice. O altă colecție de poeme dedicate familiei, intitulată 

sugestiv Mama, copilul și căminul familiar în poezia românească. Vieața satului transilvănean, 

apărută în 1942, este tot o antologie de proză asupra căreia a planat incertitudinea paternității. 

Dintr-o confuzie, autorul a fost considerat multă vreme a fi Gh. Dâncuș, acela în a cărui 

colecție a fost publicată culegerea, însă profesorul Mircea Curticeanu, cercetând arhiva „Ion 

Breazu”, depusă de familie la Muzeul Național de Istorie din Cluj-Napoca, a găsit dovezi că 

autorul ei este Ion Breazu. Antologia română, apărută în 1938 la Halle, în Germania, cu o 

copertă bilingvă, a fost îngrijită de profesorul clujean împreună cu Sextil Pușcariu. Am analizat 

cvasi exhaustiv aceste antologii-document, întrucât, din punct de vedere hermeneutic, furnizează 

elementele unui topos popular ce poate fi considerat o anticameră a creației culte.  
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Studiile despre folclorul românesc cercetate în subcapitolul Ion Breazu și folclorul au 

urmărit trei coordonate importante. Este vorba de cercetarea propriu-zisă a folclorului ardelenesc, 

de căutarea influențelor creației populare asupra literaturii ardelenești culte, în contextul 

începuturilor emancipării social-naționale a Europei și de conturarea evoluției cercetărilor de 

folclor în timp, de la Școala Ardeleană până în contemporaneitate. Breazu a înțeles prin susținerea 

folclorului nu doar studierea acestuia în cercetări aprofundate și deschizătoare de drumuri, ci și 

sprijinirea directă, pe care a oferit-o în calitate de organizator al unor mari expoziții și spectacole, 

prin înființarea de școli sau prin realizarea de antologii. Cele mai importante lucrări ale sale care 

conțin date despre folclorul nostru sunt Temeiurile populare ale literaturii române din 

Transilvania, Folclorul revistelor „Familia” și „Șezătoarea”, Versuri populare în manuscrisele 

ardelene vechi.  

Contemporan cu Blaga fiind, și conștient de noutatea creației lirice și de contribuția 

importantă a poetului de la Lancrăm la ridicarea literaturii române, Breazu a publicat în 

„Cosânzeana” o serie de articole prin care a dorit să explice opera blagiană, neînțeleasă de mulți 

dintre contemporani. De aici s-a legat între cei doi o lungă și complexă prietenie, care a dăinuit în 

timp. Legătura epistolară s-a întins pe parcursul a 20 de ani, între 1926 și 1946, constituind o sursă 

importantă pentru marcarea momentelor esențiale din viața diplomatului Blaga, cu peregrinările 

sale la Varșovia, Berna, Viena și Lisabona, precum și prin surprinderea incertitudinilor prin care a 

trecut creatorul. Conținutul ideatic și sufletesc al epistolelor a fost detaliat în compartimentul De 

amicitia. 

În cel de-al doilea capitol al studiului monografic, intitulat Ion Breazu, universitarul, ne-am 

propus să analizăm personalitatea profesorului, plecând de la anii de studenție petrecuți în 

universitatea clujeană, continuând cu funcțiile îndeplinite, de la gradul didactic de asistent până la 

acela de profesor, cu relațiile pe care le-a avut cu studenții și colegii. 

În timpul studiilor efectuate în cadrul universității clujene nou-înființate, apoi în Paris, la 

Școala Română, ardeleanul Ion Breazu a dobândit o formație intelectuală solidă pe care a probat-

o, la rândul său, ca dascăl în cadrul catedrei de Istoria literaturii române moderne. Ion Breazu a 

predat până în 1948 cursurile Generația de la 1848, Generația „Tribunei” și Generația 

„Familiei”, în care a împletit dragostea pentru literatură cu atracția pentru istoria presei românești. 

A ținut și un curs special Ioan Slavici, iar din 1949, după Reforma învățământului, a condus un 

curs general, Istoria literaturii române începând cu Școala Ardeleană și sfârșind cu marii clasici, 

alături de alte două cursuri speciale despre George Coșbuc și I.L. Caragiale. În cursul litografiat 

de Istoria literaturii române moderne (Eminescu și Caragiale), profesorul Breazu le consacră 

celor doi clasici o analiză pertinentă, concepută cu seriozitate.  
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În ceea ce privește raporturile cu universitatea, ne-am axat pe descoperirea făcută de Mircea 

Curticeanu în arhiva familiei, respectiv lucrarea Universitatea „Regele Ferdinand I” din Cluj, al 

cărei autor a rămas multă vreme în umbră și în care Breazu realizează istoricul universității 

clujene.  

În cel de-al treilea capitol al lucrării noastre, Ion Breazu în oglinzile criticii, am urmărit 

procesul de recunoaștere a activității lui Breazu în cadrul criticii literare românești. Despre 

profesorul și cercetătorul clujean au scris aleatoriu Mircea Curticeanu, Ion Vlad, Radu Brateș, 

Domițian Cesereanu etc., iar sistematic, de activitatea acestuia s-a ocupat profesorul Mircea Popa, 

în mai multe lucrări. Am constatat că, în general, toți aceia care au scris despre opera lui Ion 

Breazu au ținut să prezinte date biografice, amintind de faptul că s-a născut la Mihalț, că a studiat 

la Blaj sau că a fost elevul lui Gheorghe Biriș, ori să ofere date despre formația culturală, în care 

erau explicate opțiunile profesorului în studiile efectuate. 

Criticul Mircea Popa
8
 a remarcat activitatea intensă a lui Ion Breazu rămasă în memoria 

urmașilor prin realizarea bibliografiei „Dacoromaniei”, prin articolele sale din „Gând românesc”, 

„Cosânzeana” sau „Transilvania” ori prin activitatea susținută în cadrul Astrei, legându-și discret 

numele de majoritatea acțiunilor de primenire a culturii ardelenești în ansamblul ei. Totodată, 

profesorul Mircea Popa evidențiază o altă preocupare importantă a lui Ion Breazu, aceea de 

urmărire a circulației și a receptării creațiilor scriitorilor de peste munți în spațiul cultural 

ardelenesc ori a legăturilor literare formate între provincii, ca etape importante în realizarea acelei 

panorame literare transilvănene.  

Studiile lui Ion Breazu din revista „Cosânzeana” au fost atent radiografiate de critica 

literară, întrucât prin ele a readus în atenția publicului creația blagiană, intenția sa fiind justificată 

de dorința de a explica sensul adânc al poeziei și dramaturgiei blagiene, mai puțin înțeles atunci de 

intelectualitatea ardelenească. 

Ultimul capitol, mai redus ca pondere, este un medalion biografic, intitulat Portret în timp, 

în care sunt prezentate momentele deosebite care i-au marcat formația intelectuală. El a învățat să 

scrie și să citească în satul natal, a urmat studiile liceale la Blaj și la Orăștie, unde a obținut 

bacalaureatul în 1920, apoi s-a înscris la Facultatea de Litere și Filosofie a Universității „Regele 

Ferdinand I” din Cluj, devenind licențiat în Limba și literatura română și Istorie, în 1924.  

În timpul anilor de studenție i-a avut profesori pe Ion Lupaș, Sextil Pușcariu și Gheorghe 

Bogdan-Duică, pe ultimul urmându-l la catedră. Remarcat de profesorul Bogdan-Duică, Ion 

Breazu a fost recomandat pentru Școala Română de la Fontenay-aux-Roses, de lângă Paris, 

                                                           
8
 Vezi Mircea Popa, Ion Breazu, în Figuri universitare clujene, Cluj-Napoca, Editura Grinta, 2003, p. 171.  
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condusă de Nicolae Iorga, unde, între 1926-1928, își elaborează teza de doctorat Εdgar Quіnеt еt 

lеѕ Rοumaіnѕ, un adevărat barometru al vremurilor trecute. 

După absolvirea facultății, Ion Breazu a fost redactor la săptămânalul clujean „Societatea de 

mâine”, arhivar suplinitor la Arhivele Statului din Cluj, apoi profesor suplinitor. A ajuns șef al 

secției bibliografice și al bibliotecii din cadrul Muzeului Limbii Române, precum și administrator 

al acestei instituții, între 1940-1945. Deși a fost numit asistent suplinitor la catedra de Lingvistică 

a profesorului Th. Capidan încă din 1931, iar în 1933 asistent provizoriu pe seminarul de Istoria 

literaturii române moderne a lui Sextil Pușcariu, Ion Breazu a obținut titlul de conferențiar la 

Facultatea de Litere clujeană abia la 1 februarie 1943, devenind în 1955 profesor, prin muncă 

asiduă și dăruire de sine. În același an, a fost ales șef al catedrei de Istoria literaturii române, 

funcție de care se va mai bucura doar trei ani, până la stingerea sa din viață, la 11 mai 1958.  

Format în Universitatea clujeană, Ion Breazu a cinstit locul unde și-a întâlnit profesorii ce   

i-au devenit apoi mentori și colegi și a îndrăgit instituția în care, devenit el însuși profesor, și-a 

arătat priceperea de dascăl și bunătatea față de studenți, calitățile de cercetător ori înțelepciunea 

unanim recunoscută în relațiile cu colegii și prietenii. A cercetat atent literatura română, a scris 

pagini documentate despre teatru, despre presa din Ardeal, despre folclorul românesc sau despre 

universitatea unde și-a desăvârșit formația intelectuală și în care a format oameni de litere. 

Caracterul original al lucrării se desprinde din faptul că am valorificat totalitatea scrierilor 

lui Ion Breazu, pe care le-am ordonat, sintetizat și interpretat, urmărind diferitele ipostaze ale 

activității sale: critic și istoric literar, editor, cronicar, folclorist și profesor universitar.  

Resursele bibliografice sunt variate și ample, ilustrând caracterul documentar al tezei, în 

redactarea căreia am folosit studii de teorie și critică literară, dicționare, opera edită și inedită a lui 

Ion Breazu, articolele publicate în diferite ziare și reviste, cursurile universitare și documentele 

adăpostite în arhiva Breazu aflată la Muzeul de Istorie din Cluj-Napoca. Așadar, considerăm că 

noutatea subiectului, a temei este susținută de noutatea informațiilor desprinse din surse 

numeroase și din documente inedite.  

Conchidem că activitatea lui Ion Breazu, prin tot ceea ce a întreprins pe tărâmul culturii 

noastre, trădează caracterul său de o finețe extraordinară, cultura bogată, rafinat conjugată cu 

simplitatea și bunul-simț ardelenesc, onestitatea rurală, patriotismul, devotamentul și dragostea 

față de trecutul nostru cultural și de adevărații creatori de univers ficțional de nivel european. 

Studiul nostru monografic îndeplinește, dincolo de funcția lui practică, o funcție afectivă, 

fiind străbătut de sentimentul recunoștinței față de omul de cultură Ion Breazu. 
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p. 428. 

Concerte. Societatea filarmonică „Gheorghe Dima”: Întâiul ei concert, în „Societatea de 

mâine”, anul III, nr. 20, 16 mai, 1926, p. 384. 

Conferințe. O ședință a secțiilor Astrei, în „Societatea de mâine”, anul III, nr. 43,                   

24 octombrie, 1926, p. 677. 

Conferințe. A. Maior: Telegrafia și telefonia fără fir, în „Societatea de mâine”, anul III,        

nr. 17, 25 aprilie, 1926, p. 524. 

Conferințe. Charles K. Webster: Liga Națiunilor, în „Societatea de mâine”, anul III, nr. 21-22, 

23-30 mai, 1926, p. 409. 

Confesionalismul, în „Societatea de mâine”, anul II, nr. 42, 1926, pp. 735-736. 

Cosânzeana, în „Societatea de mâine”, anul III, nr. 3, 17 ianuarie, 1926, pp. 48-49. 

Cu Astra la Zalău, în „Societatea de mâine”, anul III, nr. 39-40, 26 septembrie - 3 octombrie, 

1926, p. 636.  

Desvelirea bustului lui Coșbuc în „Societatea de mâine”, anul III, nr. 27-28, 4 și 11 iulie, 

1926, p. 491. 

Expoziția Pictorului Nagy Istvan, în „Societatea de mâine”, anul III, nr. 19, 9 mai, 1926,        

p. 363. 

General Atanasiu: Avram Iancu ca militar, în „Societatea de mâine”, anul III, nr. 12,             

21 martie, 1926, pp. 224-225. 

I. Lupaș: Contribuțiuni la istoria ziaristicei românești ardelene, Sibiu, 1826, în „Societatea de 

mâine”, anul III, nr. 19, 9 mai, 1926, p. 363. 

I.P.S. Episcopul Nicolescu: Activitatea religioasă și caritativo-socială a femeii, în „Societatea 

de mâine”, anul III, nr. 20, 16 mai, 1926, p. 385. 

Ludovic Ciato. Problema minoritară, în „Societatea de mâine”, anul III, nr. 20, 16 mai, 1926, 

p. 385. 

Minunata faptă culturală a „Extensiunii Universitare” – Din prilejul apariției broșurii 

„Extensiunea Universitară” de V.I. Bărbat și Fl. Ștefănescu-Goangă, în „Societatea 

de mâine”, anul III, nr.11, 1926, p. 198. 

Pentru Muzeul Astrei, în „Societatea de mâine”, anul III, nr. 14-15, 21 martie, 1926, p. 282. 
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Pentru o „Antologie a scriitorilor ardeleni”, în „Societatea de mâine”, anul III, nr. 31-32,     

1și 8 august, 1926, p. 539. 

Pictorul Ștefan Luchian, în „Societatea de mâine”, anul III, nr. 29-30, 18-25 iulie, 1926,         

p. 515. 

Prietenii Dicționarului, în „Societatea de mâine”, anul III, nr. 16, 18 aprilie 1926, p. 305. 

Publicațiile Astrei, , în „Societatea de mâine”, anul III, nr. 25-26, 20-27 iunie, 1926, p. 467. 

O școală de arte la Cluj, în „Societatea de mâine”, anul III, nr. 3, 17 ianuarie, 1926, p. 48. 

Opera. Concertul simfonic al Operei, în „Societatea de mâine”, anul III, nr. 18, 2 mai, 1926, 

p. 345. 

Opera. Florica Cristoforeanu, în „Societatea de mâine”, anul III, nr. 21-22, 23-30 mai, 1926, 

p. 409. 

Sărbătoarea de la Blaj, în „Societatea de mâine”, anul III, nr. 27-28, 4 iulie și 11 iulie, 1926, 

p. 491. 

Teatru. Frumoasa aventură. Comedie de Caillavet, R.de Flers și E.Rey, în „Societatea de 

mâine”, anul III, nr. 13, 28 martie, 1926, p. 244. 

Teatru. În ajunul deschiderii stagiunii, în „Societatea de mâine”, anul III, nr. 37-38,                

12 și 19 septembrie, 1926, p. 613. 

Teatru. La închiderea stagiunii, în „Societatea de mâine”, anul III, nr. 21-22, 23-30 mai, 

1926, p. 409. 

Teatru. Regulus Cadoveanu, comedie în trei acte de Bisson, localizată de P. Gusti, în 

„Societatea de mâine”, anul III, nr. 17, 25 aprilie, 1926, p. 324. 

Teatru. Repertoriul Teatrului Maghiar, în „Societatea de mâine”, anul III, nr. 39-40,              

26 septembrie și 3 octombrie, 1926, p. 637. 

Turnee artistice, în „Societatea de mâine”, anul III, nr. 23, 6 iunie, 1926, p. 428. 

Un concert religios, în „Societatea de mâine”, anul III, nrele.14-15, 21 martie, 1926, p. 282. 

+ Vasile Bogrea, în „Societatea de mâine”, anul III, nr. 37-38, 1926, p. 615. 

Aspecte dureroase ale problemei demografice în Franța, în „Societatea de mâine”, anul IV, 

nr. 13-14, 1927, pp. 268-269. 

Campania împotriva comunismului – Frontul comunist din Franța, în „Societatea de mâine”, 

anul IV, nr. 27-28, 10-17 iulie, 1927, p. 350. 

Clasicism și romantism – „Le Grand Siecle” la Biblioteca Națională, în „Societatea de 

mâine”, anul IV, nr.12, 1927, p. 129. 

Cultul copiilor, în „Societatea de mâine”, anul IV, nr.15-16-17, 1927, pp. 205-206. 

Democrație și cultură, în „Societatea de mâine”, anul IV, nr.6-7, 1927, pp. 79-80. 
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H.G. Wells si democrația, în „Societatea de mâine”, anul IV, nr. 13-14, 3-10 aprilie, 1927,   

pp. 175-176.  

Mustrarea lui Scotus Viator, în „Societatea de mâine”, anul IV, nr. 29-30, 24-31 iulie, 1927, 

p. 366. 

Opinia franceză și campania fordului Rothermere, în „Societatea de mâine”, anul IV (1927), 

nr. 37-38, pp. 448-449. 

Primăvară-Romantism-Eroism, în „Societatea de mâine”, anul IV, nr.23-24, 1927,                

pp. 316-317. 

Probleme sociale: Democrație și cultură – Originile breslei la Români, în „Societatea de 

mâine”, anul IV, nr. 6 -7, 13-20 februarie, 1927, p. 79.  

Raporturile Franco-Române. Conferințele d-lui N. Iorga la Sorbona, în „Societatea de 

mâine”, anul IV, nr. 8, 27 februarie, 1927, pp. 107-108. 

Robert de Flers, în „Societatea de mâine”, anul IV, nr. 33-34, 1927, pp. 404-405. 

Cetatea universitară, în „Societatea de mâine”, anul V, nr.10, 1928, pp. 195-196. 

Congresul Confederației internaționale a studenților, în „Societatea de mâine”, anul V,   

nr.16-17, 1928, pp. 297-298; nr.19, 1928, pp. 338-339. 

Cronica literară: Meșterul Manole, drama în 5 acte de Lucian Blaga, în „Societatea de 

mâine”, anul V, nr. 1, 15 ianuarie 1928, p. 14. 

Dare de seamă, în „Anuarul Institutului Național de Istorie”, publicat de Alex. Lepedatu și 

Ion Lupaș, profesori de Istoria românilor la Universitate, membri ai Academiei 

Române, vol. V, Cluj, Institutul de Arte Grafice „Ardealul”, 1928-1930, pp. 674-684. 

O expoziție a Revoluției Franceze, în „Societatea de mâine”, anul V, nr. 5, 15 martie 1928,   

pp. 99-100. 

O foaie volantă despre Ana Ipătescu, eroina revoluției din 1848 din București, în „Anuarul 

Institutului de istorie națională”, V, 1928-1930, pp. 520-524. 

Problema literară a Ardealului în anul al zecelea, în „Societatea de mâine”, anul V, nr. 22-24, 

1928, pp. 456-457. 

Ante Festum, în „Societatea de mâine”, anul VI, nr. 6-8, 1 mai 1929, p. 129. 

Anuarul Institutului de Istorie Națională IV (1926-1927), publicat de A. Lapedatu și Ioan 

Lupaș, București, 1929, în „Societatea de mâine”, anul VI, nr. 22-24, 1929,               

pp. 353-354. 

20 Mai 1929, la Alba Iulia, în „Societatea de mâine”, anul VI, nr. 9-10, 15 mai-1 iunie 1929, 

p. 151. 

Bucuria și tristețea unui Centenar, în „Darul vremii”, anul I, nr. 2, martie, 1930, p. 35. 
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Carol al II-lea, în „Societatea de mâine”, anul VII, nr. 12, 15 ianuarie, 1930, p. 235. 

Centenarul unei reviste de renume mondial: „Revue de Deux Mondes”, în „Societatea de 

mâine”, anul VII, nr. 3, 1930, p. 46. 

Cronica literară. Crăișorul, roman de Liviu Rebreanu, în „Darul vremii”, anul I, nr. 1, 

februarie, 1930, p. 19. 

Discuții și recenzii. «Istoria literaturii române. Epoca Veche» de Sextil Pușcariu, «Istoria 

Românilor» de Dr. I. Lupaș, în „Societatea de mâine”, Anul VII, nr. 11, 1 iunie, 1930, 

pp. 224-225. 

Donația „Virgil Cioflec”, în „Societatea de mâine”, anul VII, nr.8-9, 1930, p. 174. 

George Clemenceau, în „Ardealul tânăr”, anul I, nr 1, ianuarie 1930, pp. 15-21. 

I. Lupaș: Istoria Românilor pentru clasa VII secundară, București 1929, Ed. Librăriei Socec, 

Ed. V, în „Societatea de mâine”, anul VII, nr.11, 1930, p. 225 

„Istoria literaturii române. Epoca veche”, de Sextil Pușcariu, în „Societatea de mâine”,      

anul VII, nr. 11, 1930, pp. 224-225. 

Obiceiurile junilor brașoveni, în „Societatea de mâine”, anul VII, nr. 23-24, 1930, p. 452. 

Paul Bataillard, în „Societatea de mâine”, anul VII, nr. 23-24, 1930, pp. 452-453.  

Romantism, naționalism, democrație, în „Ardealul tânăr”, anul I, nr 6-7, 15 martie-1 aprilie, 

1930, pp. 165-170. 

Sărbătoarea artei ardelene, în „Societatea de mâine”, anul VII, nr.23-14, 1930, p. 453. 

Șase personagii în căutarea unui autor de Pirandello, în „Societatea de mâine”, anul VII,       

nr. 23-24, 1930, p. 452. 

Școala Română din Franța (Fontenay-aux-Roses), în „Boabe de Grâu”, anul I, nr. 6, august, 

1930, p. 338 

Adam Mickiewicz, profet al învierii Poloniei, în „Patria”, anul XIII, nr. 83, 16 aprilie, 1931, 

pp. 1-2. 

Căminul ziariștilor ardeleni. Reflexii în marginea unei sărbători, în „Societatea de mâine”, 

anul VIII, nr.18, 1931, p. 346. 

De la Genovena de Brabant la Măria Sa Puiul Pădurii, în „Patria”, anul XIII, nr. 110, 1931, 

p. 1. 

H. Desprez în România, în 1846 (O călătorie necunoscută), în „Patria”, anul XIII, nr. 61, 63, 

64 și 77, 1931. 

Jurnalul de călătorie al lui Timotei Cipariu (1836), în „Patria”, anul XIII, nr. 116, 1931,      

pp. 1-2. 
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Nicolae Iorga – călătorul, în „Societatea de mâine”, anul VIII, nr. 10-11, 1-15 iunie, 1931,    

p. 241. 

Note asupra lui Al. Davila, în „Patria”, anul XIII, nr. 41, 48, și 53, 1931. 

Clasicii români comentați, sub îngrijirea lui N. Cartojan, Craiova, Ed. Scrisul, în 

„Dacoromania”, anul VII (1931-1933) București, Imprimeria Națională, pp. 376-379; 

și VIII (1934-1935) București, Imprimeria Națională, pp. 245-250.  

O carte privitoare la raporturile italo-române în „Societatea de mâine”, anul VIII, nr. 6-7, 

1931, pp. 139-140. 

Octavian Goga, în „Societatea de mâine”, anul VIII, nr. 20, 1931, pp. 391-392. 

Pagini literare - Scrisori vechi, în „Societatea de mâine”, anul VIII, nr. 1, 15 ianuarie, 1931, 

p. 27. 

Anuarul Arhivei de Folklor, în „Societatea de mâine”, anul IX, nr. 11-12,                 

septembrie-octombrie, 1932, p. 182. 

Croica lui Neculce în ediție nouă, în „Societatea de mâine”, anul IX, nr. 6, 1932, p. 94. 

Discuții și Recensii. Cronica lui Neculce în ediție nouă, în Societatea de mâine”, anul IX,      

nr. 6, aprilie, 1932, p. 94. 

La comemorarea lui Hasdeu, în „Patria” anul XIV, nr. 234, 13 mai, 1932, pp. 1-2. 

Scrisori vechi, în „Societatea de mâine”, anul VIII, nr. 1, 1931, p. 27.  

Un proiect de confederație dunăreană, de la 1852, al lui Nicolae Bălcescu, în „Patria”,        

anul XIII, nr. 29, 5 februarie,1931, p. 1 

Virgil. I. Bărbat, în „Societatea de mâine”, anul VIII, nr. 19, decembrie, 1931, p. 363. 

Senatul Cultural, în Societatea de mâine”, anul IX, nr. 11-12, septembrie-octombrie, 1932,     

p. 166. 

Sfârșitul lui Bălcescu, anul XIV, nr. 247, 251, 251 și 252, 1932. 

Sir Walter Scott, în „Patria”, anul XIV, nr. 210, 1932, p. 1. 

Teatrul Național din Cluj. (Cu o introducere asupra teatrului românesc din Ardeal până la 

Unire), în „Boabe de grâu”, anul III, nr. 1-2, 1932, pp. 23-39. 

Teatrul țărănesc, în „Transilvania”, anul 65, nr. 1932, pp. 87-93. 

Bălcescu ca erou social, în „Satul și școala”, anul II, nr. 5, ianuarie, 1933, pp. 129-136. 

Eminescu, în „Gând românesc”, anul II, nr. 7-8, 1934, pp. 461-467.  

George Bogdan-Duică, în „Gând românesc”, anul II, , nr. 7-8, 1934, pp. 491-494.  

Goethe: „Werther”, în „Societatea de mâine”, anul IX, nr. 4-5, 1932, pp. 53-54. 

Ion Agârbiceanu, în „Gând românesc”, anul I, Nr.2, iunie, 1933, pp. 75-83. 



23 

 

Jules Michelet și Folklorul românesc, extras din Anuarul arhivei de folklor II, M.O., 

București, Imprimeria Națională, 1933, pp. 181-193. 

Sfârșitul lui Iosif, în „Gazeta ilustrată”, anul II, nr. 9, 1933, pp. 171-172. 

Literatura „Tribunei”. Proza, în „Dacoromania”, vol. VIII (1934-1935) București, 

Imprimeria Națională. 

Un eloge roumain de la France, Les Roumanines et «Le Pleuple» de Jules Michelet, în 

„Revue de Transylvanie”, anul I, nr. 3, noiembrie-decembrie, 1934, pp. 273-286. 

Mit și istorii, în „Gând românesc”, anul III, nr. 5-7, 1935, pp. 354-358. 

Blaga, la „Pagini literare”, în „Gând românesc, anul IV, nr. 5, 1936, pp. 327-328. 

Gh. Bogdan-Duică, Eftimie Murgu, București, în „Dacoromania”, Vol. IX (1936-1938), 

București, Imprimeria națională, p. 342.  

La littérature contemporaine en Roumanie, în „Revue internationale des études balkaniques”, 

Vol. IV, 1936, pp. 536-543. 

Miron Suru, 1935 literar. Sinteză bio-critică, în „Dacoromania”, IX (1936-1938), București, 

Imprimeria Națională, pp. 538-539. 

Mișcarea culturală. Însemnări, în „Ardealul tânăr”, anul IV, nr. 5, mai, 1936, pp. 327-328. 

Necesitatea sistematizării și intensificării propagandei în cadrele „Astrei”, în „Transilvania”, 

anul 67, nr. 6, noiembrie-decembrie, 1936, pp. 21-27. 

Realizări și perspective noi ale Astrei: Șoimii Carpaților, în „Gând românesc”, anul IV,         

nr. 8-9, august-septemvrie, 1936, pp. 465-466. 

Alexandru Lupeanu-Melin, în „Gând românesc”, anul V, nr. 11-12, 1937, pp. 624-625. 

Astra și muncitorii, în „Transilvania”, anul 68, nr. 2, martie-aprilie 1937, pp. 98-103.  

De „ziua Astrei”. Tâlcul zilei, în „Transilvania”, anul 68, nr. 3, mai-iunie, 1937, pp. 149-152. 

Din activitatea „Astrei” culturale. „Astra” în regiunea secuizată și pe frontiera de Vest, în 

„Transilvania”, anul 68, nr. 6, noiembrie-decembrie, 1937, pp. 470-474. 

Începuturile teatrului românesc în Ardeal, în „Gând românesc”, anul V, nr. 8-10,          

august-octombrie, 1937, pp. 472-476. 

În legătură cu Titu Maiorescu și Duiliu Zamfirescu, în „Gând românesc”, anul V, nr. 5-7, 

1937, pp. 354-358. 

Sextil Pușcariu a împlinit vârsta de șaizeci de ani..., în „Transilvania”, anul 68, nr. 1, 

ianuarie-februarie 1937, pp. 61-62. 

Spicuiri din activitatea despărțămintelor, în „Transilvania”, anul 68, nr. 5,               

septembrie-octombrie 1937, p. 414. 
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Sub semnul unificării sufletești, în „Transilvania”, anul 68, nr. 1, ianuarie-februarie 1937,     

pp. 44-45. 

Carența elementului conducător rural, în „Transilvania”, anul 69, nr. 1, ianuarie-februarie, 

1938, pp. 22-26. 

Români cari nu vorbesc românește, în „Transilvania”, anul 69, nr. 2, martie-aprilie, 1938,      

pp. 84-87. 

Străbătând despărțămintele, în „Transilvania”, anul 69, nr. 1, ianuarie-februarie, 1938,          

pp. 50-55. 

Între Ioan Paul și Septimiu Albini (Trei scrisori inedite), în „Țara Bârsei”, anul X, nr. 4-6, 

iulie-decembrie, 1938, pp. 380-387. 

O scrisoare a lui Ioan Popovici-Bănățeanu, în „Luceafărul”, anul IV, Seria II, nr. 5-6,        

mai-iunie, 1938, pp. 25-27. 

Străbătând despărțămintele, în „Transilvania”, an 69, nr.2 , martie-aprilie, 1938, p. 121.  

Despre expoziția organizată de I Breazu, în „Transilvania”, anul 70, nr. 5-6, mai-iunie, 1939, 

p. 330. 

Din activitatea „Astrei” culturale: Inaugurarea muncii de teren în ținutul Someș, în 

„Transilvania”, anul 70, nr. 3, mai-iunie, 1939, pp. 177-178. 

Două decenii din viața Astrei (1919-1939), în „Gând românesc”, anul VII, nr. 7-9, 1939,      

pp. 365-376. 

Două expoziții ale „Astei” la Cluj. Expoziția „Astra în documente, cărți și imagini” 

Discursul d-lui Dr. N. Zigre, ministru al cultelor. Prezentarea expoziției de prof. Ion 

Breazu, secretar al „Astrei”, în „Transilvania”, anul 70, nr. 5-6,                  

septembrie-decembrie, 1939, pp. 324-.333.  

Port, dans și cântec în programul „Astrei” (în marginea unui spectacol al despărțământului 

de Făgăraș), în „Transilvania”, anul 70, nr. 2, martie-aprilie, 1939, pp. 77-82. 

Prezentarea expoziției de prof. Ion Breazu, secretar al „Astrei”, în „Transilvania”, anul 70, 

nr. 5-6, septembrie-decembrie, 1939, pp. 330-333. 

Școala superioară țărănească a „Astrei” de la Șimleul-Silvaniei (județul Sălaj), în 

„Transilvania”, anul 70, nr. 1, ianuarie-februarie, 1939, pp. 49-55. 

Un omagiu al Moldovenilor pentru Gheorghe Barițiu (1843), în „Transilvania”, anul 70, nr. 3, 

mai-iunie, 1939, pp. 132-134. 

Versuri populare în manuscrisele ardelene vechi, în „Anuarul Arhivei de Folklor”, Monitorul 

Oficial și Imprimeriile Statului, Imprimeria Națională București, 1939, pp. 79-110. 
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Conferința președinților de despărțăminte și secțiuni ale Astrei, în „Transilvania”, anul 71,   

nr. 1-2, ianuarie-februarie, 1940, pp. 37-42. 

Din activitatea „Astrei” culturale. Conferința președinților de despărțăminte și secțiuni ai 

„Astrei”, în „Transilvania”, anul 71, nr. 1-2, ianuarie-aprilie, 1940, pp. 37. 

Transilvania - buletin de tehnică a culturii, în „Transilvania, anul 71, nr. 1-2,               

ianuarie-februarie, 1940, p. 37. 

Alecu Russo în Ardealul revoluționar la 1848, în „Transilvania”, anul 73, nr. 2, aprilie, 1941, 

pp. 122-132. 

Elena Popea, în „Transilvania”, anul 78, nr. 4, aprilie 1941, pp. 328-329. 

I.L. Caragiale și Transilvania, în „Transilvania”, anul 72, nr. 4, iunie, 1941, p. 304-310. 

Iosif Hodoș, în „Transilvania”, anul 72, nr. 7, septembrie, 1941, p. 510. 

Iosif Vulcan, în „Transilvania”, anul 72, nr. 9, noiembrie. 1941, p. 668. 

Întoarcerea in patrie, în „Transilvania”, anul 73, nr. 9, noiembrie, 1941, p. 665. 

Nicolae Buta, în „Transilvania”, anul 72, nr. 9, noiembrie, 1941, p. 666. 

Poruncile ceasului de față, în „Transilvania”, anul 73, nr. 5-6, iulie-august, 1941,                 

pp. 433-434. 

Pr. Ioan Georgescu, în „Transilvania”, anul 72, nr. 9, noiembrie, 1941, pp. 668. 

Vasile Alecsandri și Andrei Bârseanu, în „Transilvania”, anul 78, nr. 1, 1941, pp. 40-51. 

Virgil Șortan, în „Transilvania”, anul 72, nr. 9, noiembrie, 1941, p. 667. 

Alexandru Odobescu si Transilvania, în „Transilvania”, anul 73, nr. 12, decembrie 1942,      

pp. 932-938. 

Aniversarea unui proces istoric, în „Transilvania”, anul 73, nr. 6, iunie 1942, p. 498. 

Cultul lui Richard Vagner la români, în „Transilvania”, anul 73, nr. 5, mai 1942, pp. 381-393. 

Două romane de I. Agârbiceanu (Jandarmul și Domnișoara Ana), în „Transilvania”, anul 73, 

nr. 4, aprilie, 1942, p. 313-318. 

Duiliu Zamfirescu și Transilvania, în „Studii literare”, Vol. I, Sibiu, Tipografia „Cartea 

Românească din Cluj”, 1942, pp. 129-182. 

Frontul spiritului, în „Transilvania”, anul 73, nr. 11, noiembrie 1942, p. 897. 

Horia Teculescu, în „Transilvania”, anul 73, nr. 7-8, iulie-august 1942, p. 644. 
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