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PREFAŢĂ

Prin aceste două masive volume de corespondenţă, pe care le publică doamna
Cosmina Timoce-Mocanu, debutează, de fapt, o acţiune majoră de valorificare
a celui mai important fond documentar al vechii Arhive de Folklor a Academiei
Române, edificată de Ion Muşlea aici la Cluj, între 1930–1948: colecţia de manus‑
crise ce poartă numele întemeietorului institutului nostru.
Aceste tomuri, consacrate importantei corespondenţe a lui Ion Muşlea cu colabo‑
ratorii instituţiei fondate în 1930, preced seria de volume ce vor purta titlul generic
Repertoriul general al Arhivei de Folklor a Academiei Române 1930–1948, din care o
primă secţiune va fi dedicată Corpusului răspunsurilor la Chestionarele Ion Muşlea,
văzute în ediţii critice de documente etnologice inedite, la care tânăra cercetătoare
este chemată să contribuie hotărâtor de acum înainte, până la ultimul volum al
seriei. Nu întâmplător, Corpusul răspunsurilor debutează în acelaşi an cu cel de-al
doilea volum al Schimburilor epistolare editate de Cosmina Timoce-Mocanu.
Realizatoarea acestei isprăvi ştiinţifice remarcabile are vârsta pe care o avea Ion
Muşlea atunci când a demarat, la Cluj, acţiunea de anchetare etnologică indirectă a
tuturor zonelor folclorice româneşti şi când s-au pus bazele reţelei de corespondenţi
despre care dă seama epistolarul de faţă, exemplar publicat de Cosmina TimoceMocanu, în cele două volume. Ea are competenţele filologice superioare şi dăruirea
în munca de arhivă, viziunea cuprinzătoare şi perseverenţa investigatorică, dublate
de spiritul de ordine şi disciplina în lucru necesare, precum şi de o rar întâlnită des‑
chidere interpretativă, însuşite din admirabile lecţii ale constructorilor de arhive
patrimoniale sau de mari colecţii folclorico-etnografice, lecţii pe care le-a învăţat ca
nimeni altcineva din generaţiile noi de cercetători.
După o excepţională teză de doctorat, susţinută în 2012 şi editată în 2013, publi‑
carea corespondenţei purtate de Ion Muşlea cu sutele de colaboratori ai Arhivei de
Folklor a Academiei Române constituie un act de restituţie ştiinţifică de o însemnă‑
tate cu totul şi cu totul aparte, mai ales că cele 2029 de scrisori ale corpusului sunt
însoţite de un amplu studiu introductiv, de fapt o micromonografie asupra întregii
acţiuni iniţiate de Muşlea, după 1930.
Luând exemplul doamnei Sanda Golopenţia din magnifica Rapsodie epistolară
dedicată memoriei părintelui său, editoarea corespondenţei directorului întemeietor
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cu colaboratorii Arhivei de Folklor a Academiei Române îşi asumă, cu responsabi‑
litate de discipol spiritual credincios, misiunea ce părea să fi fost încredinţată de
fondatorul Arhivei cuiva, în viitor, prin nota, numai aparent neînsemnată, de pe un
plic cu Scrisori prin care se salută înfiinţarea Arhivei: „Să se copieze!”. „Pe moment
– scrie inspirat doamna Timoce-Mocanu –, am fost tentată să citesc în acest ultim
enunţ, subliniat cu două linii îngroşate, intenţia autorului de a face cunoscute, pro‑
babil printr-o viitoare publicare, cele cinci-şase scrisori pe care le conţinea acest plic
şi care-i fuseseră expediate de unii dintre primii colaboratori ai instituţiei clujene.
Pentru o clipă, mi-am asumat postura de destinatară a mesajului scris cu litere
mărunte de către Muşlea, mesaj care s-a transformat, cu foarte mare uşurinţă, în
imperativul de a trasa extensiunea schimburilor epistolare cu respondenţii la chesti‑
onarele Arhivei de Folklor a Academiei Române. Ulterior, pe măsură ce am înaintat
în operaţiunea de stabilire a corpusului de documente şi în pofida uşurinţei cu care
mi-am asumat ideea alcătuirii sale, decizia de a-l încredinţa tiparului mi-a devenit
dificilă.” (p. 11)
După ce avertizează cu privire la dificultăţile mari întâmpinate în actul său
restitutiv, intuind strălucit necesitatea organizării corpusului într-o succesiune de
dialoguri epistolare şi conştientizând însemnătatea istorică a documentelor, de
„sursă privilegiată de cunoaştere” atât a celui care a format reţeaua de corespon‑
denţi, cât şi a contribuţiilor celorlalte „774 de voci atrase în acest dialog epistolar”,
doamna Cosmina Timoce-Mocanu vede cu claritate finalitatea demersurilor sale:
configurarea imaginii, în epocă, a creaţiei instituţionale de la Cluj, care-l distinge
pe Ion Muşlea în istoria etnologiei româneşti, şansa unică de a analiza pertinent
rezultatele anchetei prin corespondenţi întreprinse în cadrul Arhivei de Folklor a
Academiei Române.
Prin studiul său introductiv, atât de profund documentat şi de inteligent gândit
şi scris, Cosmina Timoce-Mocanu ne-a dat, în fapt, un prim capitol din necesara
monografie a instituţiei, pe care ar trebui să o scrie şi editeze până în 2020, când
Arhiva de Folclor a Academiei Române va împlini 90 de ani de neîntreruptă activi‑
tate, aici, în Clujul în care Ion Bianu şi Sextil Puşcariu vedeau locul cel mai potrivit
pentru „postul înaintat al Academiei” în domeniul cunoaşterii culturii tradiţionale
româneşti.
Capitolele studiului introductiv se succed logic şi firesc: extensiunea schimbu‑
rilor epistolare, „semnăturile” colaboratorilor şi identităţile asumate, imaginea
instituţiei şi funcţiile atribuite acesteia, asumarea misiunii de colaborare şi treptele
formării lor ca învăţători folclorişti, „calificarea” şi formarea ştiinţifică treptată a
anchetatorilor, „terenurile” etnologice ale „iniţiaţilor”, coordonatorul reţelei şi
instrumentele de anchetă elaborate de acesta, sursele chestionarelor lui Muşlea,
autoevaluările din capitolul intitulat „Cât se munceşte pentru un chestionar, până
vezi o copie în caietul pentru Arhivă”, cu stăruinţă asupra „procesului textualizării”,
a „interacţiunii dintre cel care chestionează şi cel chestionat”. Toate acestea se înlăn‑
ţuie în logica discursivă a unei interpretări de o surprinzătoare maturitate şi actu‑
alitate, în paragrafe analitice, mult detaliate în socioanalize de statut în filigran şi
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în descrieri de angajamente de o minuţiozitate rar întâlnită în studiile de istoria
folcloristicii şi etnologiei, din care răzbat, la tot pasul, perspectivele intuitive ale
acestor reperezentanţi ai intelectualităţii rurale asupra misiunii cultural-patrimo‑
niale a instituţiei academice, dar şi reflexele unui climat ideologic înstăpânit şi cul‑
tivat în epocă.
Situate la „intersecţia influenţelor formative exercitate prin intermediul institu‑
ţiilor care, până la acea dată, au desfăşurat cercetări pentru cunoaşterea diverselor
aspecte ale culturii româneşti rurale, dar şi prin intermediul şcolii, al publicaţiilor şi
al articolelor persuasive semnate de Ion Muşlea” (p. 27), ideile şi concepţiile cores‑
pondenţilor din reţeaua de anchetă indirectă beneficiază de o analiză purtând toate
însemnele exemplarităţii. Indirect, interpretările atât de nuanţate şi de atente ale
acestor perspective ideologice şi culturologice individuale din paginile epistolarului
circumscriu o ambianţă culturală marcată de ceea ce doamna Cosmina TimoceMocanu consideră a fi „coordonatele contextului socio-politic şi cultural al vremii”.
(p. 27)
Cu cât cititorul înaintează în lectura acestui studiu monografic şi a corpusului
de scrisori, constată gradul tot mai ridicat de implicare personală a lui Muşlea în
„construcţia” reţelei de anchetatori indirecţi, în formarea „profesională” a acestora,
ca părtaşi activi la una din cele mai trainice, mai nobile şi mai importante anchete
culturale şi ştiinţifice din interbelicul românesc. De la prezentarea apelurilor şi stu‑
diilor întemeitoare, la scrutarea analitică a chestionarelor şi până la îndrumările
date individual fiecărui colaborator, cu observaţii critice din care se vedea că citise în
amănunt fiecare răspuns la întrebările din chestionar, spiritul entuziast, dar deschis
şi criticilor justificate al coordonatorului anchetelor indirecte este reliefat în pagi‑
nile capitolului intitulat: Doresc să Vă cunosc părerea ştiinţei respective, cum se adună
acest material? (p. 40–49) Aici, doamna Cosmina Timoce-Mocanu epuizează proble‑
matica metodologică şi de tehnică a anchetării indirecte a folclorului, prezentând în
detalii aspectele muncii de teren prin reflectarea acestora nu numai în schimburile
de scrisori, dar şi în cuprinsul răspunsurilor propriu-zise la chestionare, pe care le-a
indexat cu dăruirea întâlnită numai în munca de elaborare a fişelor cumulative din
catalogul tematic alcătuit de Ion Muşlea şi în aceea de repertorizare benedictină a
materialelor folclorice din Răspunsurile la chestionarele lui B. P. Hasdeu.
Atât de sensibilă şi de atentă la toate chestiunile de metodă şi de tehnică a cer‑
cetării, la acele „reflecţii ale corespondenţilor despre experienţa terenului, despre
subiectivităţile care s-au întâlnit în această experienţă şi despre felul în care ea a
ajuns să fie transpusă în manuscrisul expediat Arhivei” (p. 40), doamna Cosmina
Timoce-Mocanu reconstituie şi restituie coordonatele esenţiale ale unei grupări
fundamentale din cadrul şcolii filologice din etnologie şi folcloristică, pe care Ion
Muşlea a continuat-o original la Cluj, cu mai mare succes decât discipolii lui Ovid
Densusianu, la Bucureşti şi Focşani, nu doar sub aspectul înţelegerii superioare a
patrimonializării materialelor din ancheta indirectă şi din cercetările stipendiaţilor,
ci şi prin aportul efectiv la autonomizarea disciplinelor etnologice şi la consolidarea
statutului acestora.
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Realizatoarea corpusului şi autoarea studiului monografic a beneficiat aici, fun‑
damental, de experienţa sa de teren din perioada doctoranturii, experienţă rară în
antropologia culturală românească, materializată în interviuri pe care le-a disecat
analitic şi le-a fructificat interpretativ într-o manieră ce aminteşte de performanţa
cercetătoarei americane Gail Kligman, cu capodopera sa dedicată nunţii mortului,
şi de aceea a Otiliei Hedeşan, din Mă razumeşti, fata mea… Note de teren pe Valea
Moravei, întrucât, încă de la susţinerea tezei, şi eu şi ceilalţi membri ai comisiei eram
convinşi că tânăra cercetătoare va clădi, în etnologia românească, o solidă antropo‑
logie a ritualurilor tradiţionale. Sunt de reţinut, în acest sens, încercările sale din
studiu de a depista şi valoriza măruntele reflecţii ale învăţătorilor folclorişti asupra
tehnicilor investigatorice şi îndrumările metodologice ale coordonatorului anchetei
indirecte, prompte, la obiect, simplu şi deschis formulate, evidenţiind o concepţie
ştiinţifică închegată cu privire la observaţia directă, la însemnătatea contextualizării
materialelor folclorice, la tehnicile chestionării în anchetă, la terminologia popu‑
lară, la oportunităţi şi inoportunităţi în dialogul anchetator-subiect cercetat.
Cosmina Timoce-Mocanu dezvăluie, în aceste dense pagini, că unii dintre „dis‑
cipolii” lui Muşlea s-au ridicat la înţelegerea superioară a ţelurilor anchetei, ajun‑
gând să formuleze observaţii asupra „producerii” informaţiei etnografice, a altor
probleme ale terenului şi chiar autoreflecţii interesante privind produsul finit: răs‑
punsurile efective la chestionare şi circulare.
Sunt, aici, profund gândite şi excelent scrise, adevărate pagini de manual intro‑
ductiv în metodologia, tehnicile şi strategiile de investigare etnologică, desprinse,
cu o perspicacitate ieşită din comun, din dialogurile epistolare dintre Ion Muşlea şi
învăţătorii folclorişti, pe care savantul clujean i-a îndrumat cu dăruirea şi răbdarea
ce l-au caracterizat, făcând posibilă cea mai importantă dintre acţiunile de acest fel
de la noi.
Şi în capitolul următor, intitulat tot reproducând un citat epistolar, „Mi-am
asigurat concursul a două babe, dintre cele mai afurisite”, dezbaterea analitică se
menţine la aceeaşi altitudine înaltă şi urmăreşte reliefarea atitudinilor pe care le-au
produs, în reţeaua de colaboratori, îndrumările metodologice despre alegerea şi
anchetarea subiecţilor, dar şi a nuanţărilor opticii generale cu care, intervenind pe
parcurs, Muşlea ştia să evite excesele unor corespondenţi sau reţinerile nejustificate
ale altora, însemnătatea socioculturală a notării datelor de identitate ale subiecţilor,
până la formularea unor schiţe de veritabile fişe de informator-tip, similare celor din
metodologia lui Constantin Brăiloiu.
Primul volum al corpusului corespondenţei fondatorului Arhivei de Folklor a
Academiei Române cuprinde un număr de 967 documente, grupate în schimburi de
scrisori, „respectând ordinea alfabetică a numelor partenerilor de dialog epistolar
ai lui Muşlea, de la litera A (I. Abramiuc) la litera L (Vasile Luţcanu), şi, în interiorul
fiecărui schimb de scrisori, ordinea cronologică” („Notă asupra ediţiei”, Vol. I, p. 85).
Cel de-al doilea volum cuprinde 1062 de documente inedite, dintre care „964 au
putut fi organizate în schimburi de scrisori, respectând ordinea alfabetică a numelor
partenerilor de dialog epistolar ai lui Muşlea, de la litera M (Gheorghe Macovei) la
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litera Z (Ionel V. Zghibarţă), şi, în interiorul fiecărui schimb de scrisori, ordinea cro‑
nologică”. Celelalte 76 documente sunt adrese trimise de Muşlea unor intermediari:
directori de şcoli, revizori şcolari, preşedinţi de despărţăminte ale Astrei ş.a., alte scri‑
sori fiind primite de Muşlea de la expeditori pe care editoarea nu i-a putut identifica.
Şi aici, ca şi în cazul primului volum, pentru mulţi dintre corespondenţii Arhivei
realizatoarea corpusului oferă „note biobibliografice” menite să contextualizeze epi‑
sodul colaborării lor la Arhiva de Folklor a Academiei Române şi să aprecieze contri‑
buţia lor exactă la constituirea Fondului de manuscrise. Aceste note introductive la
fiecare dialog sunt de maximă utilitate la editarea Corpusului răspunsurilor la chestionarele Ion Muşlea, dar rămân importante şi pentru cititorii Schimburilor epistolare,
pentru cercetătorii din alte domenii: filologi, istorici ai învăţământului, pedagogi,
sociologi, autori de istorii locale sau genealogii, monografişti, lexicografi etc.
Într-un aparat critic infrapaginal tot atât de riguros (215 note la volumul I şi 165 la
cel de-al doilea), copleşesc, pur şi simplu, amănunte de istorie a sociologiei, etnolo‑
giei şi folcloristicii româneşti şi străine, întotdeauna „la zi”, probe şi certe, lămurind,
de cele mai multe ori, nu numai probleme de bibliografie, ci şi aspecte de interes
interpretativ în legătură cu fluxul de idei şi cu mişcarile ideologice şi culturale din
perioada anchetei indirecte şi a schimburilor epistolare, 1930–1949.
Însemnătatea istorică şi valoarea documentară a acestui corpus epistolar vor
spori şi se vor adânci treptat, prin publicarea in extenso a rezultatelor anchetei în
paginile Corpusului răspunsurilor la Chestionarele Ion Muşlea, unde „dialogurile epis‑
tolare” continuă, se întregesc, se luminează reciproc prin observaţiile metadiscur‑
sive ale corespondenţilor Arhivei de Folklor a Academiei Române, prin adnotările
unor răspunsuri concrete la întrebările din chestionare sau la problematica circula‑
relor, din care se va evidenţia cu pregnanţă caracterul aparte al anchetei indirecte
coordonate de savantul clujean.
Pentru cunoașterea activității și operei lui Ion Mușlea în cadrul Arhivei de Folklor
a Academiei Române, pentru configurarea locului și rolului acestuia în istoria etno‑
logiei și folcloristicii românești, doamna Cosmina Timoce-Mocanu pregătește un al
treilea volum de corespondență, schimburile epistolare cu lumea savantă, bazat pe
fondul oferit Arhivei noastre de fiul întemeietorului institutului, Ioan I. Mușlea. Se
parcurge astfel încă o etapă în vederea abordării monografice a istoriei unui institut
și a personalității celui ce l-a fondat, în 1930, la Cluj.
Prof. univ. dr. Ion CUCEU
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