
Corpusul răspunsurilor  
la  

Chestionarele Ion Muşlea



REPERTORIUL GENERAL  
AL  

ARHIVEI DE FOLKLOR  
A ACADEMIEI ROMÂNE  

1930–1948

Coordonator:  
prof. univ. dr. Ion Cuceu



Corpusul răspunsurilor  
la  

Chestionarele Ion Muşlea 

II
Moldova şi Bucovina 

Chestionarele II, IV, VII  
și Șezătoarea

Ediţie critică de documente etnologice inedite,  
introducere, note şi indici de  

Ion Cuceu
Maria Cuceu

Cosmina Timoce‑Mocanu

Editura MEGA
Cluj‑Napoca

2017

ACADEMIA ROMÂNĂ
FILIALA CLUJ‑NAPOCA

INSTITUTUL „ARHIVA DE FOLCLOR  
A ACADEMIEI ROMÂNE”



ISBN vol 2: 978-606-543-901-6
ISBN general: 978-606-543-797-5

Descrierea CIP este disponibilă la Biblioteca Națională a României.

© Ion Cuceu, Maria Cuceu, Cosmina Timoce-Mocanu 2017

Editura Mega | www.edituramega.ro
e-mail: mega@edituramega.ro

DTP şi copertă: 
Francisc BAJA

Redactor:
Iulia POP



CUPRINS

Prefață I
Ion Mușlea, Chestionarul II. Obiceiuri de vară VII
Idem, Chestionarul IV. Obiceiuri de primăvară XIV
Idem, Chestionarul VII. Calendarul pe lunile octombrie‑decembrie XVII
Idem, Şezătoarea și literatura ei  XIX

PARTEA I‑A. CORPUSUL RĂSPUNSURILOR

1 (50) [Răspunsul] la Chestionarul II: Obiceiuri de vară 7
2 (51) [Răspuns la] Chestionarul II: Obiceiuri de vară 11
3 (52) Răspuns la Chestionarul II: Obiceiuri de vară 15
4 (53) [Răspuns la Chestionarul VII:]  31
5 (54) Răspuns la Chestionarul IV: Obiceiuri de primăvară  37
6 (55) [Răspuns la] Chestionarul Şezătoarea 67
7 (56) [Răspuns la Chestionarul IV]: Obiceiuri de primăvară 71
8 (57) [Răspuns la Chestionarul IV: Obiceiuri de primăvară]  81
9 (58) [Răspuns la] Chestionarul II: Obiceiuri de vară 95
10 (59) [Răspunsuri disparate la Chestionarele calendarului]  99
11 (60) [Răspuns la]Chestionarul IV: Obiceiuri de primăvară 101
12 (61) [Răspuns la] Chestionarul II: Obiceiuri de vară 113
13 (62) [Răspuns la] Chestionarul II: [Obiceiuri de vară] 117
14 (63) Răspuns la Chestionarul II: [Obiceiuri de vară] 121
15 (64) Răspuns la chestionarul IV: [Obiceiuri de primăvară] 131
16 (65) [Răspuns la Chestionarul] Şezătoarea și literatura ei 135
17 (66) [Răspunsuri disparate la Chestionarele calendarului popular] 137
18 (67) [Răspuns la Șezătoarea și Chestionarul VII] 143
19 (68) Răspuns la Chestionarul II: Obiceiuri de vară  147
20 (69) [Răspuns la Chestionarul IV]: Obiceiuri de primăvară 187
21 (70) [Răspuns la] Chestionarul IV: [Obiceiuri de primăvară] 193
22 (71) Răspuns la Chestionarul IV: Obiceiuri de primăvară  219
23 (72) Răspuns la Chestionarul II: Obiceiuri de vară 225
24 (73) Răspuns la Chestionarul IV: Obiceiuri de primăvară 229
25 (74) Răspuns la Chestionarul VII: octombrie‑decembrie 235



26 (75) Răspuns la Chestionarul IV: [Obiceiuri de primăvară] 241
27 (76) Răspuns la Chestionarul VII: [octombrie‑decembrie] 247
28 (77) Răspuns la Chestionarul II: Obiceiuri de vară 253
29 (78) [Răspuns la Chestionarul] Șezătoarea [și literatura ei] 261
30 (79) Răspuns la Chestionarul VII [octombrie‑decembrie] 283
31 (80) Răspuns la Chestionarul IV: Obiceiuri de primăvară 291
32 (81) Răspuns la Chestionarul IV: Obiceiuri de primăvară 299
33 (82) Răspuns la Chestionarul IV: Obiceiuri de primăvară 305
34 (83) [Răspuns la Chestionarul IV: Obiceiuri de primăvară] 313
35 (84) [Răspuns la] Chestionarul II: Obiceiuri de vară 317
36 (85) Răspuns la Chestionarul II: [Obiceiuri de vară] 319
37 (86) Răspuns la Chestionarul VII: Calendar și Șezătoarea 325
38 (87) [Răspuns la Chestionarul II]: Obiceiuri de vară 327
39 (88) Răspuns la Chestionarul IV: Obiceiuri de primăvară 335
40 (89) Răspuns la Chestionarul VII: [octombrie‑decembrie] 347
41 (90) [Răspuns la Chestionarul Șezătoarea și literatura ei] 353
42 (91) [Răspuns la] Chestionarul II: Obiceiuri de vară [și alte credințe] 357
43 (92) Răspuns la Chestionarul IV: Obiceiuri de primăvară 363
44 (93) Răspuns la Chestionarul IV: Obiceiuri de primăvară 371
45 (94) [Răspuns la] Chestionarul IV: Obiceiuri de primăvară 381
46 (95) [Răspuns la Chestionarul]: Şezătoarea 387
47 (96) Răspuns la Chestionarul VII: Octombrie‑Decembrie 391
48 (97) [Răspuns la] Chestionarul IV: Obiceiuri de primăvară 397
49 (98) [Răspuns la] Chestionarul VII: [octombrie‑decembrie] 407
50 (99) Răspuns la Chestionarul II: Obiceiuri de vară 415
51 (100) [Răspuns la Chestionarul II]: Obiceiuri de vară 419
52 (101) Răspuns la Chestionarul II: [Obiceiuri de vară] 421
53 (102) [Răspuns la Chestionarul II]: Obiceiuri de vară 425

PARTEA II‑A. AFAR SISTEMATICA. TIPOLOGICA. ANALITICA

Excerpte pentru lucrări de referință. Tipologii, enciclopedii, baze de date 427

PARTEA III‑A. APARATUL CRITIC AL VOLUMULUI

Indicele tematic şi analitic 889
Glosar 961
Indicele respondenților anchetatori 979
Indicele subiecților/informatorilor 983
Indice localităților anchetate 995



I

PREFAȚĂ

Volumul al II‑lea al Corpusului Răspunsurilor la Chestionarele 
Ion Mușlea (Moldova și Bucovina) adună, în continuarea materia‑
lelor publicate în cel dintâi, răspunsurile la cele patru chestionare 
lansate de directorul fondator al Arhivei ce Folklor a Academiei 
Române în primii patru ani de activitate, respectiv la Chestionarul 
II: Obiceiuri de vară (1931); Chestionarul IV: Obiceiuri de primăvară 
(1932); Chestionarul VII: Calendarul poporului pe lunile octombrie-
decembrie (1933) și Chestionarul Șezătoarea și literatura ei (1933), 
răspunsuri pe care le‑a indexat pe fișele indicelui tematic și ale 
celui pe localități. Toate răspunsurile provin de la corespondenții 
satelor din spațiul etnocultural al Moldovei și Bucovinei dintre 
Prut și Carpații Răsăriteni.

Așa cum am procedat și la editarea materialelor din Basarabia 
și Bucovina, nu am putut include nici aici răspunsurile la 
Chestionarul I, care vor fi publicate, și de această dată, din rațiuni 
de suprapunere tematică, „împreună cu răspunsurile la alte două 
chestionare: primul referitor la Obiceiurile de Crăciun și Anul 
Nou, nenumerotat, lansat în grabă, înainte acelor inseriate, la 13 
decembrie 1930 ... și la ultimul, încadrabil tot în ciclul «calendaris‑
ticelor», Chestionarul XIV. Crăciunul. Credinţe, obiceiuri și povestiri, 
elaborat și lansat târziu, spre sfârșitul neașteptat și neprevăzut al 
marii anchete folclorice indirecte.”1

Editorii acestui volum al corpusului rămân consecvenți proiec‑
tului inițial și respectă succesiunea operațiilor filologice anunțate: 
1 Vezi Ion Cuceu, „Introducecere” la Corpusul răspunsurilor la chestionarele Ion 
Mușlea I Basarabia și Bucovina. Chestionarele II, IV, VII. Ediție critică de docu‑
mente inedite, introducere, note și indici de Ion Cuceu, Maria Cuceu, Cosmina 
Timoce‑Mocanu, Cluj‑Napoca, Editura Mega, 2015, p. X.
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culegerea computerizată integrală a tuturor răspunsurilor și edi‑
tarea lor, după riguroase operații de stabilire de text, corecturi și 
colaționari, adnotări și indici amănunțiți, pentru a asigura „imen‑
sei documentații pe care o posedăm o bună și optimă modalitate 
de lansare în circuit ștințific național și internațional”2, cum vom 
proceda cu toate răspunsurile la chestionarele și circularele lan‑
sate de Ion Mușlea. 

Și în acest nou volum, publicăm, între paginile 7–426, răspun‑
surile propriu‑zise primite la cele patru chestionare, reproduse 
integral, fără nicio intervenție, abstragere sau croșetare textuală, 
așa cum apar ele în 53 de texte manuscrise, la care trimitem, indi‑
când cota din Catalogul‑inventar al Fondului de manuscrise „Ion 
Mușlea”, prenumele și numele corespondentului, cu profesia aces‑
tuia, localitatea în care a efectuat ancheta, data și anul culegerii. 

Față de 49 de răspunsuri din Basarabia și Bucovina din volu‑
mul I al seriei, cele 53 editate acum aduc un plus documentar‑
informatic mult mai însemnat decât ne‑am fi așteptat. Cu toate 
că nici rețeaua punctelor de anchetă indirectă, nici numărul 
corespondenților nu diferă prea mult în cele două provincii isto‑
rice românești, despărțite astăzi de Prut, trebuie să constatăm un 
fapt esențial: dacă din răspunsurile precedente am repertorizat 
doar 1403 unități informativ‑documentare, în ceea ce numeam, în 
lipsă de inspirație, Excerpte pentru lucrări de referinţă (pp. 347–613), 
în prezentul tom avem cu o mie mai multe și realizate, cum s‑ar 
zice, „asistate de calculator”, fapt ce ne‑a scutit de operațiunile de 
„despoiere” clasică pe fișe individuale și de colaționări și corecturi 
suplimentare. Dar nu numai sub acest aspect, cantitativ, se disting 
cu superioritate rezultatele din Moldova, ci și în privința densității 
specifice, a substanțialității și însemnătății materialelor folclorice, 
autenticității și înrădăcinării acestora în spiritualitatea rurală. 

E adevărat că Ion Mușlea a și avut norocul de a fi găsit aici mai 
mulți învățători, preoți și normaliști dăruiți idealurilor anchetei 

2 Ibidem, p. IX.
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decât în celelalte provincii, poate cu excepția Olteniei, dar va fi de 
luat în seamă și un alt factor: tradiția excepțională de culegere și 
publicare a folclorului cultivată prin revistele învățătorești3 și prin 
Șezătoarea lui Artur Gorovei. Dincolo de toate acestea, terenul 
etnografic însuși era atât de bogat și de interesant în privința săr‑
bătorilor de peste an, a riturilor și ritualurilor de familie, a practi‑
cilor magice, a celor sociale, de clacă și de șezătoare, a substratului 
de credințe și reprezentări mitice, a harului de a povesti etc. 

În partea a doua a volumului dedicat răspunsurilor la chestio‑
nare provenite din Moldova și Bucovina, publicăm, între paginile 
427–885, ceea ce numim de acum AFAR Sistematica-Tipologica-
Analitica, un număr de 2409 excerpte pentru lucrări de referință: 
tipologii, enciclopedii, baze de date, indexate, precum în paginile 
primului volum, după cum urmează: Sărbători cu dată fixă (1–958, 
pp. 429–604), Sărbători cu dată mobilă (pozițiile 959–1432, pp. 605–
680); Șezătoarea-Claca (1433–1626, pp. 680–719), Ritualuri și rituri 
agrare (1627–1921, pp. 719–770) Păstoritul (1922–1940, pp. 771–774), 
Etnobotanică-etnoiatrie (1941–2009, pp. 774–787), Jocuri de copii 
(2010–2078, pp. 788–806), Formule versificate. Numărători (2079–
2190, pp. 806–829), Specii narative (2129–2281, pp. 829–858), Rituri 
domestice și diverse (2282–2295, pp. 859–861), Metodologie, metadis-
cursive, pragmatica anchetei indirecte (2296–2409, pp. 862–885).

În această a doua parte a volumului, am inclus Aparatul critic 
alcătuit dintr‑un Indice tematic și analitic (889–959), Glosarul dia-
lectal (961–978), Indicele corespondenţilor lui Ion Mușlea (979–
981), un Indice de subiecţi sau informatori (983–993) și un Indice al 
localităţilor anchetate (995–996).

O elementară exigență de conștiință profesională a făcut ca 
ideea magistrală a repertorizării cât mai adânci a răspunsurilor 
la chestionarele, elaborate de Ion Mușlea, la Cluj, să ne deter‑
mine să continuăm și să aprofundăm metodologia fondatorului 
3 Ion Creangă (Bârlad 1908–1921), Tudor Pamfile (Dorohoi 1923–1928), Doina 
(Jorăști‑Covurlui 1928–1935), Făt Frumos (Cernăuți și Suceava 1926–1944), 
Ethnos (Focșani 1941–1943).
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institutului nostru gândind și formulând, în aceaste secțiuni 
secunde ale volumelor din Corpus, prin aceste excerpte analitice 
și tipologice atât de amănunțite, care multora li se vor părea de‑a 
dreptul excesive, indexarea exhaustivă a tuturor unităților infor‑
mativ‑documentare din materialele folclorice publicate în din pri‑
mele părți ale fiecărui volum.

Ion Mușlea însuși a inițiat, prin fișierul indice tematic al Arhivei 
sale, desfășurat pe acele „fișe cumulative” care au stârnit admirația, 
dacă nu și invidia lui Ovidiu Bârlea, un instrument „bibliotecăresc” de 
înstăpânire tematică și funcțională asupra diversității și complexității 
informației cuprinse în manuscrisele AFAR. Puțini cercetători s‑au 
folosit de el și mult mai puțini l‑au știut prețui cum se cuvenea. Fără 
acesta, însă, n‑ar fi fost posibilă seria de lucrări clujene din cuprinză‑
toarele corpusuri și tipologii folclorice publicate4 sau puse în valoare 
doar ca repertorii de uz intern în cadrul instituției noastre5. 

4 Ion Taloș, Meșterul Manole. Contribuție la studiul unei teme de folclor euro‑
pean I. București, Editura Minerva, 1973, 470 p. Vol. II. Corpusul variante‑
lor românești. București. Editura Grai și Suflet‑Cultura Națională, 1997, 492 
p.; Idem, Gândirea magico-religioasă la români. Dicționar. București, Editura 
Enciclopedică, 2001, 278 p.; Idem, Cununia fraţilor și Nunta Soarelui. Incestul 
zădărnicit în folclorul românesc și universal. București, Editura Enciclopedică, 
2004, 959 p.; Idem, Omul și Leul. Studiu de antropologie culturală. București, 
Editura Academiei Române, 2013, 643p. 

Ion Cuceu, Maria Cuceu, Vechi obiceiuri agrare românești. Tipologie și corpus 
de texte. București, Editura Minerva, 1988, 256 p.; Maria Cuceu, Ritualul agrar 
al cununii la seceriș. Studiu etnologic. Cluj‑Napoca, Presa Universitară Clujeană, 
2003, 290 p.; Ion Cuceu, Constantin Corniță, Corpusul folclorului maramureșean I. 
Baia Mare, Editura Umbria, 2004, 421 p.; Ion Cuceu, Ion Șeuleanu, Maria Cuceu, 
Eugenia Bârlea, Cântecul de cătănie I‑II. Cluj‑Napoca, Editura Dacia, 1997–1999, 
288‑312 p.; Ion Cuceu, Maria Cuceu, Ritualurile agrare românești. Plugușorul. 
Studiu introductiv și corpus de texte I‑II. Cluj‑Napoca, Editura Fundației pentru 
Studii Europene, 2007–2008, 428+349 p.; Ion Cuceu, Ion Șeuleanu, Maria Cuceu, 
Anamaria Lisovschi, Ritualurile de nuntă în Transilvania vol. I, III, IV. Cluj‑Napoca, 
Editura Fundației pentru Studii Europene, 2005, 2007, 2009, 320+473+260 p. 
5 Ion Taloș, Ion Cuceu, Virgiliu Florea, Corpusul cimiliturii românești, fișier siste‑
matic, indexând peste 50.000 de texte; Dicţionarul tezaur al proverbelor românești; 
fișier sistematic după cuvântul cheie, indexând aproximativ 150.000 texte; Ion 
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Instrument de lucru idealmente valid, de certă și adevărată 
durabilitate documentar‑științifică, acest repertoriu folcloric com‑
plet și complex se va putea pune total în lumină și la îndemâna 
tuturor specialiștilor români și străini, a tuturor intelectualilor 
interesați, din varii perspective, de valorile culturii tradiționale, 
doar prin afișarea pe SITE‑ul Arhivei de Folclor a Academiei 
Române a seriei integrale Corpusul răspunsurilor la Chestionarele 
lui Ion Mușlea. Printr‑o asemenea operație se va împlini visul mai 
multor generații de studioși cu referire valorile prelevate din teren 
prin acest proiect etnocultural interbelic, iar contribuțiile sutelor 
de „membrii corespondeți” ai AFAR din satele României vor ieși 
definitiv din mapele în care au fost păstrate aproape un secol și 
vor intra în uzul cercetărilor curente.

Cine a răsfoit cel puțin paginile seriei noi a Anuarului Arhivei de 
Folclor a putut vedea, începând chiar de la primul tom (1980)6, dar 
mai ales de la volumul V‑VII (1984–1986)7, în rubrica Sistematica. 
Tipologica, o tendință constantă de aprofundare a repertorizării, 

Cuceu, Maria Cuceu, Corpusul basmelor românești despre animale, în curs de 
redactare.
6 Ion Taloș „Corpusul folclorului românesc”: Cimilitura. Din experiența unui 
colectiv de cercetare clujean”in Anuarul de Folclor I (1980) pp. 49–65. A se vedea 
și exegezele miroritice ale aceluiași autor: „Miorița în Transilvania”, in Anuarul 
de Folclor II (1981), pp. 95–134; „Miorița și vechile rituri funerare” in Anuarul de 
Folclor III‑IV (1982–1983), pp. 15–35.
7 Am inițiat atunci rubrica „Sistematica. Tipologica” (pp. 281–385), unde au 
apărut studiile „Cercetarea obiceiurilor agrare și problema tipologizării lor” 
(Ion Cuceu, Maria Cuceu); „Proiect de clasificare a melodiilor populare vocale” 
(Ileana Szenik, Lucia Iștoc); „Criterii noi de clasificare a proverbelor” (Gabriella 
Vöő); „Un model sinoptic de preselecție a textelor de lirică populară” (Julia 
Németh). După acestea, în următoarele tomuri ale Anuarului au mai fost publi‑
cate contribuții despre tipologizarea melodiilor de nuntă, a bocetelor, cântece‑
lor rituale de seceriș, toate în spiritul ideilor din studiile de îndrumare teore‑
tică și metodologică scrise de Ștefan Almási: „Considerații preliminare asupra 
sistematizării Arhivei de muzică populară din Anuarul Muzeului Etnografic 
al Transilvaniei (1968–1970), pp. 437–448 și Ion Cuceu, „Corpusul folclorului 
românesc. Destinul unei idei”, din Anuarul Arhivei de Folclor XII‑XIV (1991–
1993), pp. 689–716. 
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de adâncire a analizei materialelor folclorice din fondurile docu‑
mentare ale AFAR, de construcție a unor corpusuri folclorice de 
arhivă și/sau destinate publicării clasice.

Următoarele două volume ale Corpusului răspunsurilor la Ches-
tionarele Ion Mușlea, III: Transilvania, Maramureș, Satu Mare, 
Crișana și Banat și IV: Oltenia, Muntenia, Dobrogea, vor fi struc‑
turate similar, ca de altfel și cele cu răspunsurile de‑a dreptul luxu‑
riante la chestionarul I, aflate în lucru, împreună cu cele primite la 
chestionarul XIV și la cel stingher din 13 decembrie 1930, cu care 
se va încheia problematica majoră a calendarului popular din cele 
opt tomuri.


