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1. În perioada interbelică, interesul pentru cercetarea alimentației comunităților 

rurale românești s-a distribuit între discipline precum folclorul, lingvistica, sociolo-

gia, antropologia fizică, studiile de nutriție și igienă ș.a., subiectul fiind abordat din 

varii unghiuri metodologice și sub cupole instituționale diferite. Prezenta lucrare își 

propune o serie de reflecții asupra felului în care alimentația s-a configurat drept 

temă de cercetare în anchetele indirecte derulate de Muzeul Limbii Române și de 

Arhiva de Folklor a Academiei Române, precum și în anchetele monografice desfă-

șurate de Școala Sociologică de la București. Mai exact, vom analiza chestionarele 

care au ca obiect hrana, evidențiind particularitățile proiectelor instituționale în ca-

drul cărora au fost elaborate, rezultatele produse prin intermediul acestor instru-

mente, precum și impactul pe care l-au avut asupra dezvoltărilor ulterioare ale temei. 

 

2. În peisajul cercetării academice românești, primul chestionar dedicat exclusiv 

problematicii alimentației este Chestionarul VIII. Mâncări și băuturi, al Muzeului 

Limbii Române, structură înființată în 1919, pe lângă Facultatea de Litere și 

Filosofie a Universității „Daciei Superioare”, în contextul extrem de favorabil 

edificării instituționale și emulației științifice, pe care îl aducea Marea Unire. În 

calitatea sa de director-fondator al Muzeului și, totodată, coordonator, încă din 

1906, al proiectului alcătuirii Dicționarului limbii române, Sextil Pușcariu a anun-

țat, în primul număr al buletinului științific „Dacoromania”, intenția de a realiza „o 

colectare sistematică a materialului limbei vorbite în toate părțile locuite de români 

prin studii dialectale făcute la fața locului și prin chestionare care vor fi trimise în 

toate părțile” (Pușcariu 1921, p. 5).  

Continuând și perfectând o direcție metodologică reprezentată, în spațiul româ-

nesc, de B. P. Hasdeu, iar în cel european, de G. Wenker, M. L. Gauchat, 

F. Melcher (Comșulea 2015, p. 48; Berindei 2019, p. 40), Muzeul Limbii Române 

a inaugurat, în anul 1922, o amplă acțiune de sondare a realității lingvistice cu aju-

torul corespondenților, prin tipărirea și răspândirea Chestionarului I. Calul, în nu 

mai puțin de 15.000 de exemplare (Berindei 2018, p. 95). Conștient de limitele 

inerente anchetei indirecte, Sextil Pușcariu nu a ignorat nici avantajele acesteia: ob-

ținerea de material lexical de pe întreg teritoriul românității, într-un timp relativ 

scurt și cu costuri sustenabile, dar mai ales calitatea de „schiță pregătitoare pentru 
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Atlasul viitor” (Pușcariu 1922, p. 903), adică de demers prospectiv și preliminar 

cercetărilor pe care lingviștii urmau a le efectua ei înșiși în teren1. 

2.1. Ca ultim episod al proiectul arhivistic gândit pe aceste coordonate, Chestio-

narul VIII. Mâncări și băuturi beneficiază de rafinările metodologice survenite în 

cei cincisprezece ani de practică a anchetei lingvistice indirecte, scrisoarea meto-

dică adresată corespondenților de către Sextil Pușcariu în 1937 și Indicațiile pentru 

completarea răspunsurilor la chestionar conținând câteva noutăți semnificative în 

raport cu variantele anterioare. Între cele relevante pentru analiza de față, notez, 

întâi de toate, precizarea că setului de întrebări publicat îi este asociat „un scop 

dublu: unul lingvistic, de a aduna toate numirile de mâncări cunoscute de țăranii 

noștri, și unul social, de a cunoaște felul cum se nutresc țăranii noștri” (CHEST. 

VIII, p. 3). De fapt, logica producerii unor documente despre hrana rurală utile nu 

doar lexicologiei, ci și altor discipline umaniste, este vizibilă, pe de-o parte, în 

structura chestionarului și maniera în care au fost formulate întrebările acestuia, iar 

pe de altă parte, în solicitarea de a se descrie „amănunțit, întrebuințând numirile lo-

cale, toate mâncările asupra cărora se cer informațiuni, felul cum se pregătesc și 

modul cum se consumă” (ibidem, p. 7).  

În al doilea rând, rețin recomandarea de a selecta informatoare dintre „țărăncile 

care-s băștinașe în comună și nu s-au depărtat din ea” (ibidem, p. 4), de a aplica 

chestionarul „la diferite femei din sat” (ibidem, p. 7), pregătirea mâncărurilor fiind 

considerată o îndeletnicire feminină prin excelență. Totodată, consecvenți sugesti-

ilor metodologice din chestionarele anterioare, autorii solicită observarea și con-

semnarea terminologiei și practicilor alimentare în relație cu vârsta, genul și locul 

nașterii informatorilor: „Dacă bătrânii numesc sau pregătesc o mâncare altfel decât 

tinerii, sau bărbații, altfel decât femeile, băștinașii, altfel decât coloniștii veniți în 

urmă, însemnați acest lucru!” (ibidem, p. 6). 

2.2. Instrumentul de anchetă alcătuit de Sextil Pușcariu în colaborare cu Ștefan 

Pașca însumează 113 chestiuni, vizând: 

(a) aspecte terminologice, practici și comportamente alimentare privind hrana 

pregătită și consumată de-a lungul zilei, în gospodărie și în afara ei (la muncile 

câmpului, la drum), dar și în perioade marcate festiv (Paști, Crăciun, Anul Nou), în 

cadrul ritualurilor de nuntă și înmormântare; 

(b) denumirile, modalitățile de preparare și ocaziile în care erau consumate prin-

cipalele alimente (mămăligă, pâine, alte copturi, lapte, brânză, carne, pește, vânat, 

ouă, legume, zarzavaturi, ciuperci, fructe), feluri de mâncare (ciorbe, fripturi) și bă-

uturi spirtoase; 

                                                      
1 „Suntem convinși că, oricât de prevăzători am fi, cu greu am putea alcătui în camera de studiu 

un chestionar general pentru adunarea materialului la fața locului. Din răspunsurile ce le vom privi la 

cele 20-30 de chestionare parțiale, pe care avem de gând să le trimitem din timp în timp 

corespondenților noștri de pretutindeni, vom putea însă alege acele chestiuni care prezintă un interes 

lingvistic deosebit, vom fi informați asupra regiunilor în care dialectologul va trebui să cerceteze mai 

multe comune decât în altele și să chestioneze anumite cuvinte și vom fi puși mai ușor la adăpostul 

surprizelor.” (Pușcariu 1922, p. 903). 



Cosmina  Timoce-Mocanu 

 

 

490 

(c) descrierea procedeelor de extragere a uleiurilor din semințe, de pregătire a 

oțetului și borșului, de conservare a fructelor; 

(d) aspecte de frazeologie alimentară. 

2.3. Lansat într-o perioadă în care interesul pentru colaborarea la anchetele indirecte 

inițiate de diverse instituții2 sau cercetători independenți era în scădere, Chestionarul 

VIII. Mâncări și băuturi primește 68 de răspunsuri (DR IX, p. IV), dintre care jumătate 

se păstrează până în prezent. Între respondenții la chestionar se numără Gheorghe F. 

Ciaușanu, autor al unei celebre colecții de folclor premiate de Academia Română în 

1913, profesorul Valer Literat, cunoscut pentru preocupările sale etnografice și istorice, 

învățătorii Ioan Donisă, Ioan S. Pavelea, Sălăvăstru Manolache și Anghel Moraru, 

preotul Vlad Alexandru și medicul colonel Victor Corbul, cei mai mulți dintre ei dând 

constant curs apelurilor de acest tip. Majoritatea răspunsurilor au fost redactate cu 

destulă conștiinciozitate de elevii Liceului Grăniceresc „G. Coșbuc” din Năsăud, dar și 

ai liceelor „Radu Negru” din Făgăraș, „Aurel Vlaicu” din Orăștie, „Carol I” din 

Craiova, ceea ce explică, într-o mare măsură, proveniența caietelor-manuscrise din sate 

aparținătoare județelor interbelice Alba, Dolj, Făgăraș, Hotin, Hunedoara, Năsăud, 

Neamț, Râmnicu Sărat, Severin, Sibiu, Soroca, Tecuci, Trei Scaune și Vâlcea.  

Privite prin lentila disciplinelor etnologice, cele 34 de răspunsuri au o impor-

tanță deosebită, din mai multe motive. 

(a) În primul rând, enumeră și oferă informații, adesea având valoarea unor pri-

me atestări, despre „preparația” (MLR. CHEST. VIII–16, p. 2), despre „cum se fa-

brică” (MLR. CHEST. VIII–10, p. 7) feluri de mâncare reprezentative local. Între 

cele cu rezonanțe exotice pentru cititorii de astăzi, pot fi amintite: talmuș-balmușul 

(șodoul) și feleacul (preparat la cuptor pe bază de cartofi), atestate în Bădragii 

Vechi–Hotin; zacuștile (fursecuri, turte dulci), julfa sau laptele de buhai, extras din 

semințe de cânepă la Cotingenii Mari–Soroca; mămăligă cu mac și prăjitura acră 

(ciorbă de ouă), obișnuite la Boroșneul Mic–Trei Scaune; bureții, o ciorbă acră 

pregătită din intestinele subțiri ale porcului la Făurești–Vâlcea, numită mățăgoaie 

la Luța–Făgăraș; celebrii raci oltenești și moarea de pui, despre care consemnează 

un elev din Gângiova–Dolj; traista neamțului, aliment obținut, la Iași–Făgăraș, prin 

umplerea stomacului de porc cu un amestec de ficat și plămâni tocați și condi-

mentați; gogoșile zvântate (Ludișor) sau îngâmfate (Luța), o mâncare de cartofi 

fierți cu prăjeală de ceapă, proprie Țării Făgărașului. 

(b) Fără a neglija alimentația rituală3, în caietele de răspuns, ponderea cea mai 

ridicată o au informațiile despre hrana cotidiană, uneori chiar în ipostaza sa umilă, 

reziduală. Iată un asemenea exemplu, revelator pentru principiile economiei do-

mestice țărănești: 

                                                      
2 Despre frecvența apelurilor la corespondenți în deceniul patru al secolului trecut, despre 

susținerea demersurilor de acest tip de către instituțiile centrale, precum și despre felul în care 

intelectualii rurali le-au receptat, vezi Timoce-Mocanu 2014, p. 17–26. 
3 A se vedea, de pildă, descrierile complexe, însoțite de desene, pe care Valer Literat le face 

colacilor pregătiți cu diverse ocazii la Luța (MLR. CHEST. VIII–17, p. 11–14) și Făgăraș (ibidem, 

p. 28–30). 
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„Plăcintele rămase de la sărbători se dimică în laboș, după ce pun mai dinainte unt să 
se topească. Mâncarea aceasta, făcută cu unt și plăcinte dimicate, se numește păpăruță 
(păpăruși). Tot așa se face și cu pita și mălaiul, când se întăresc. La Crăciun și la Anul 
Nou se mai adaugă și cârnați fripți” (MLR. CHEST. VIII–2, p. 2–3)4. 

Tot referitor la acest subiect, e de menționat atenția pe care unii dintre membrii 
corespondenți ai Muzeului Limbii Române o acordă diferențierii hranei în funcție 
de statutul social, etnia și vârsta celor care o consumă. De pildă, elevul Ioan I. 
Mija, din Cotiugenii-Mari–Soroca, consemnează următoarele:  

„Ficatul («maira») se coace pe jar sau pe plită, cu puțină sare, și e împărțită la copii. 
«Maira» e, de multe ori, cauza unor certe între micii copilași, ceartă care degradează în 
bătaie. Pentru a-i învăța minte, mamele le iau bucățelele împărțite și le «dă la mâță» (vai 
de pielea pisicii, din partea copiilor).” (MLR. CHEST. VIII–10, p. 33). 

(c) Deși puțin numeroase, răspunsurile la Chestionarul VIII îi oferă cercetăto-
rului oportunitatea delimitării unui specific regional al felurilor de mâncare, al 
practicilor alimentare și al gusturilor, așa cum se configurează acesta între cele 
două războaie mondiale, ținând cont de particularitățile istorice, geografice, econo-
mice și culturale ale provinciilor românești. Astfel, manuscrisele analizate restituie 
imaginea unei Moldove în care alimentele-vedetă sunt plăcintele „acre și dulci”, 
vărzările, învârtitele, alivencile, turtele cu mac, baba („plăcintă în strachină”), co-
zonacii și zacuștile – „turte dulci cari se topesc în gură” (ibidem, p. 5), alături de 
borșuri de tot felul, fripturi condimentate cu „aromate (frunze de dafin, cuișoare, 
piper, scorțișoare etc.)” (MLR. CHEST. VIII–1, p. 4), scrumbie, măsline, magiun 
de pătlăgele coapte și mâncare de pătlăgele verzi. Pentru Muntenia, reprezentative 
par a fi ciorbele acrite cu oțet, zeamă de varză, prune ori zarzăre verzi, ghiveciul de 
zarzavaturi, braga și turta dulce, frământată inclusiv din făină de mei. Potrivit 
documentelor analizate, Oltenia se distinge prin consumul ciorbei de scoici, al 
mâncărurilor pe bază de urzici, ștevie, castraveți, praz și usturoi, printr-o mare 
varietate a murăturilor și băuturilor alcoolice. În sfârșit, „câta meșpais”, „pocărăi și 
țucărăi” (MLR. CHEST. VIII–6, p. 3, 7) constituie o marcă distinctivă a bucătăriei 
bănățene, care împarte cu Țara Făgărașului, altă regiune caracterizată prin prezența 
grupurilor etnice germane, predilecția pentru supele cu tăiței sau găluște și carnea 
fiartă, servită cu sos de mere sau vișine. 

(d) Scrise exclusiv de bărbați, răspunsurile traduc, într-o manieră mai mult sau 
mai puțin nuanțată, un tip de cunoaștere prin excelență feminin. În procesul textu-
alizării, vocile informatoarelor sunt rareori citate, dar, cel mai adesea, sunt sugerate 
de retorica și stilul „rețetelor” consemnate, de micile trucuri livrate odată cu teh-
nicile de preparare a anumitor feluri de mâncare, de anecdotica și discursul sapien-
țial care sancționează acid tot ce nu intră în portretul-robot al bunei gospodine: 

„Țăranii soroceni nu fac cozonaci decât la Paști, Înălțarea la Cer și Duminica Mare 

(Pogorârea Sf. Duh). Oamenii bogați, «boierii», fac și la Sântă Mărie Mare etc. Proce-

deele de fabricare sunt ca și ale pâinii, spre deosebire că nu se pune deloc apă în ei. Se 

                                                      
4 Toate exemplele sunt redate în transcriere literarizată. 
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pun gălbenușuri foarte multe de ouă (sau cu albuș, dar nu are acea coloare galbenă și 

nu-i fraged). Se strică cam 200-400 de ouă (...) Unele gospodine, ca să dea de înțeles că 

au stricat o groază de ouă în cozonaci, pun esență de «șofran», care-i face galbeni. Unii 

oameni «mai a dracului», cari observă aceasta, își dau cu ochii și zic: «Dă-i șî lu Duman 

(nume de bou), / Ș-a cunoaști câ-i șofran.” (MLR. CHEST. VIII–10, p. 23–24). 

 

3. În istoria studierii culturii tradiționale românești, anul 1930 marchează un 

moment de cotitură, prin înființarea, la inițiativa lui Ion Mușlea și cu sprijinul lui 

Sextil Pușcariu, a Arhivei de Folklor a Academiei Române, pe lângă Muzeul 

Limbii Române din Cluj. Conceput sub semnul folcloristicii de urgență5, proiectul 

arhivistic al lui Mușlea asumă, în mod critic, tradiția academică existentă în spațiul 

românesc, dar și modelul instituțional al structurii tutelare ori al celor dezvoltate în 

Țările Nordice, în centrul și vestul Europei (Ms. AFAR 1662/5; Timoce-Mocanu 

2014, p. 56–57), stipulând că misiunea Arhivei privește „chestiunea culegerii, apoi 

a păstrării, aranjării și publicării, în fine a cercetării și valorificării din punct de 

vedere științific a materialului folcloric” (Mușlea 2005 [1929], p. 114).  

În intervalul 1930-1948, în cadrul Arhivei de Folklor a Academiei Române au 

fost promovate două tipuri de cercetări de teren. În primul rând, după o practică 

funcțională în Arhiva din Åbo – Finlanda (Ms. AFAR 1662/5), Mușlea a încre-

dințat unor filologi stipendiați sarcina unor anchete de teren zonale directe, de scur-

tă durată, derulate în regiunile devenite de curând parte din România Mare, precum 

și în cele locuite de români, dar rămase în afara granițelor, în urma reconfigurărilor 

geopolitice de moment6. În al doilea rând, înscriindu-se într-o tradiție a investigării 

folclorului în manieră indirectă, dezvoltată în spațiul european începând cu prima 

jumătate a secolului al XIX-lea și, ulterior, în cel românesc (Taloș 2010, p. 5–18; 

Timoce-Mocanu 2013, p. 138–153), Mușlea a proiectat și derulat o cercetare 

extensivă. Astfel, între 1930 și 1942, paisprezece chestionare, cărora li se adaugă 

altele șase, nenumerotate, precum și cinci circulare pe problematici specifice au 

fost elaborate pentru uzul unei rețele de corespondenți ai instituției, învățători și 

învățătoare, preoți, dar și elevi normaliști, de pe întreg teritoriul național. 
3.1. Pledând pentru receptarea culegerii folclorului drept o misiune nobilă și o 

„datorie națională” (Mușlea 2005 [1930], p. 128), directorul Arhivei a fost preo-
cupat, încă de la început, să le ofere colaboratorilor săi o minimă formare în această 
îndeletnicire, prin Apelul către intelectualii satelor cu prilejul înființării Arhivei de 
Folklor a Academiei Române, prin textul-îndemn Culegeți folklor!, prin cele Câte-
va instrucțiuni pentru culegerea datelor și alcătuirea răspunsului, care au însoțit 

                                                      
5 „Niciodată problema cunoașterii poporului de la țară nu s-a pus cu atâta insistență ca în deceniul 

de după război. Între motive trebuie să numărăm și evidența dezagregării lui în urma exodului de la 

sat la oraș și a pierderii caracterului patriarhal, prin lățirea cunoștinței de carte și a urmărilor ei. 

Elementele civilizației noastre țărănești – singura civilizație autohtonă – sunt, astfel, amenințate de 

pieire. (...) Niciun fel de intervenție sistematică a statului n-a căutat încă să rezolve salvarea literaturii, 

obiceiurilor și credințelor poporului nostru de la țară” (Mușlea 2005 [1929], p. 112). 
6 Un bilanț al acestor cercetări a făcut Ion Cuceu (Cuceu 2004, p. I–XXXVI). 
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primele două chestionare, dar mai ales pe parcursul anchetei indirecte, când cores-
pondenții „erau încurajați să-și perfecționeze activitatea (...) prin scrisori perso-
nale” (Mușlea 2005 [1965], p. 164). Potrivit contextului politico-ideologic și cul-
tural al vremii, folclorului îi este subliniată importanța națională – „el ducând la 
cunoașterea neamului”, a ceea ce „constituie adevărata civilizație caracteristică a 
neamului nostru” –, respectiv științifică, stabilind „modul în care poporul respectiv 
prelucrează anumite concepții despre lume și viață” și contribuind „la lărgirea și 
adâncirea domeniului altor științe” (Mușlea 2005 [1931], p. 129). 

Fără a insista asupra modului în care Ion Mușlea a explicat pe înțelesul viitorilor 
săi colaboratori tehnicile cercetării de teren și ale consemnării celor observate și 
auzite7, pentru tema lucrării de față mi se par relevante ideea oportunității impli-
cării învățătoarelor în acțiunea de culegere și menționarea alimentației între temele 
despre care „femeia vorbește mult mai bucuros și pe față cu o femeie, pe când un 
bărbat cu greu obține asemenea mărturisiri” (Mușlea 2005 [1928], p. 106). Oricât 
de banală îi poate părea cititorului de astăzi o observație despre relația dintre gen și 
tema de cercetare, la 1928, când vocile feminine ale domeniului erau minoritare și 
marginalizate – mă refer, desigur, la Elena Didia Odorica Sevastos și Elena 
Niculiță Voronca –, e un act temerar să afirmi că: 

„Învățătoarea va avea să se ocupe cu lucruri și cu credințe în legătură cu viața și ocu-
pația femeilor. În primul rând, cu chestiunile privitoare la naștere, lăuzie, botez și îngri-
jirea copiilor, apoi cu superstițiile femeiești, zilele când nu se lucrează, vrăjile de dragoste, 
farmecele și leacurile, credințele cu prepararea alimentelor (s.n.), a îmbrăcămintei, cu 
industria casnică. Din literatura populară, în special cu cântecele de leagăn și bocetele. 
Ceea ce nu însemnează ca învățătoarele să nu culeagă din întreg domeniul folclorului (...). 
Am vrut să arăt doar că au un domeniu unde sunt special chemate să lucreze cu un rezultat 
deosebit și unde învățătorii cu greu ar putea face ceva” (ibidem, p. 106). 

3.2. Tematica și structura chestionarelor elaborate și distribuite între 1930 și 1942 
de Arhiva de Folklor a Academiei Române reflectă preocuparea pentru completarea 
și reprezentarea unui corpus al folclorului românesc, ale cărui principale componente 
fuseseră jalonate de Programa pentru adunarea datelor referitoare la limba română 
(1884), alcătuită de B. P. Hasdeu, de acel Cestionariu despre tradițiunile istorice și 
antichitățile țerilor locuite de români (1893, 1895), al lui Nicolae Densușianu, dar 
mai ales de marile proiecte monografice tutelate de Academia Română, care au reu-
nit autori precum S. Fl. Marian, Lazăr Șăineanu, Iuliu Zanne, Elena Niculiță-
Voronca, Tudor Pamfile, Gh. F. Ciaușanu, Artur Gorovei ș.a. Două din consecințele 
raportării lui Mușlea la aceste modele textuale, care se doreau ilustrative pentru 
diverse fenomene culturale „la români”, mi se par importante pentru discuția de față. 
Mai întâi, e vorba de ambiția chestionarelor sale de a construi dimensiunea națională 
a culturii tradiționale prin efectul de cumul, aglutinând elemente disparate docu-
mentate în toate provinciile locuite de români (Hedeșan 2009). În această logică, prin 

                                                      
7 O analiză amănunțită a acestor aspecte am realizat în studiul introductiv la Ion Mușlea, 

Schimburi epistolare cu respondenții la chestionarele Arhivei de Folklor a Academiei Române 

(Timoce-Mocanu 2014, p. 11–83). 
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maniera generică de formulare a întrebărilor, instrumentele de anchetă urmăreau 
atestarea la nivel de normă a unor tradiții, în toate dimensiunile lor: ritualul, com-
plexul de credințe și povestiri care îl susțin, dar și semnificația pe care interlocutorii 
i-o atribuie8. 

În al doilea rând, e vorba de poziția marginală pe care o ocupă alimentația în an-

samblul chestionarelor lui Mușlea, vizată în mod explicit de a doua secțiune a celui 

de-al X-lea, Casa, gospodăria și viața de toate zilele, trimis corespondenților la 

începutul anului 1936. E vorba, mai exact, de șapte chestiuni care au în vedere: 

practici și zicale privitoare la consumarea pentru prima dată a unei mâncări; codul 

comportamental prescris la masă; hrana și băutura ca ofrande funerare; credințe, 

obiceiuri și povestiri în legătură cu apa, pâinea și sarea, actualizate în contexte coti-

diene și rituale. 

Totodată, întrebări punctuale despre hrană sunt formulate în relație cu obiceiu-

rile calendaristice (Chestionarele I. Calendarul poporului pe lunile ianuarie-

februarie; II. Obiceiuri de vară; IV. Obiceiurile de primăvară; VII. Calendarul 

poporului pe lunile octombrie-decembrie; XIV. Crăciunul. Credințe, obiceiuri și 

povestiri) și cu cele din ciclul vieții de familie (VI. Nașterea, botezul și copilăria. 

Obiceiuri și credințe; IX. Moartea și înmormântarea. Obiceiuri și credințe; XI. 

Nunta. Obiceiuri și credințe), cu mitologia și ritologia populară (III. Animalele în 

credințele și literatura poporului român; V. Credințe și povestiri despre duhuri, 

ființe fantastice și vrăjitoare; VIII. Pământul, apa, cerul și fenomenele atmosferice 

după credințele și povestirile poporului).  

3.3. Fondul de manuscrise al Institutului „Arhiva de Folclor a Academiei 

Române” tezaurizează 34 de răspunsuri la secțiunea Hrana a Chestionarului X, 

provenite din tot atâtea localități din județele Alba, Arad, Argeș, Baia, Bacău, 

Bihor, Buzău, Hotin, Hunedoara, Ilfov, Lăpușna, Maramureș, Mehedinți, Neamț, 

Orhei, Râmnicu Sărat, Roman și Someș. Redactate cu conștiinciozitate și spirit fin 

de observație, îndeosebi de către corespondenții de cursă lungă ai Arhivei, deja 

profesionalizați în practica anchetei indirecte – 20 de învățători, 5 învățătoare, 7 

studenți sau licențiați în litere, un licențiat în teologie și un plugar –, răspunsurile 

conțin informații valoroase despre categoriile de practici și tradiții alimentare ches-

tionate, active între cele două războaie mondiale sau păstrate în memoria respon-

denților și a informatorilor lor.  

Însă, așa cum anticipam mai sus, specificul chestionarelor lui Ion Mușlea face 

ca hrana să fie una dintre temele difuze ale corpusului de aproape 1200 de docu-

mente etnografice produse în ancheta indirectă. Cu toate că nu-mi propun o analiză 

detaliată a conținutului acestora, câteva constatări se impun: 
(a) Manuscrisele privilegiază alimentația festivă, ceremonială și rituală, cel mai 

adesea conținând informații despre: tipuri de copturi preparate în contextul obice-

                                                      
8 A se vedea, de exemplu, indicația de completare a Chestionarului VI. Nașterea, botezul și 

copilăria (Obiceiuri și credințe): „La fiecare credință și obicei descris, vă rugăm să însemnați pentru 

ce se face astfel (părerea informatorilor)” (Cuceu–Cuceu (ed.) 2005, p. 303). 
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iurilor de naștere, botez, nuntă și înmormântare, respectiv ca daruri pentru colindă-
tori ori ofrande funerare de Mucenici sau Moși; ouă roșii și pască; miel și brânze-
turi consumate, după caz, la sărbătoarea Sfântului Gheorghe, a Armindenului, a 
împreunării turmelor; vin cu pelin la sărbătorile câmpenești de primăvară; plăcinte 
la Sâmbăta lui Lazăr, pește la Buna Vestire; covașă la Sfântul Andrei ș.a. Cu ace-
eași frecvență ridicată întâlnim notații despre valențele curative, divinatorii și ma-
gice asociate unor preparate, alimente, ingrediente. Iată, de pildă, o secvență dis-
cursivă despre sare, transcrisă dintr-un răspuns al învățătorului Vasile Bologa din 
Vad–Maramureș: 

„Cel ce mănâncă sărat prea tare umblă nebun după femei și invers. La zilele «lu 
Anu» [Anul Nou, n.n.], Paște, Crăciun, dacă îți pui puțină sare la picior, nu se va lega de 
tine nicio țâpătură. Cu sarea în care s-a descântat, se ia laptele de la oi și de la vaci. 
Mulți dintre țărani țin sarea în fereastră: când se moaie, prevestește ploaie, iar când se 
usucă, se asprește, prevestește vreme bună. Dușmanii, pentru a-și face rău unii la alții, 
își toarnă slatină la rădăcina pomilor, care se usucă. Femeile, uneori, își opăresc bărbații 
cu slatină fierbinte; sunt rare cazurile de asemenea fel. Pentru a opri vomitările, e bine 
să bei slatină” (Ms. AFAR 850, p. 15). 

(b) Fără a beneficia aproape deloc de definiții explicite, alimentația cotidiană se 
lasă intuită, pe de-o parte, în spatele riturilor mărunte performate cu prilejul princi-
palelor sărbători, cu scopul de a menține sau revigora sporul gospodăriei, al anima-
lelor, al păsărilor de curte și al albinelor, precum și roada ogoarelor, a viilor, a 
livezilor și a grădinilor de legume și zarzavaturi. Pe de altă parte, nu pot fi ignorate 
o serie de referințe la alimentele-vedetă ale hranei de zi cu zi, mămăliga și pâinea, 
ale cărei etape de pregătire sunt prezentate cel mai adesea invocând o serie de pres-
cripții și interdicții rituale, menite să asigure reușita preparatului: 

„Să nu cerni făină pe brațe, că-ți cerni mintea. Pânea s-o frămânți pân-a curge apă 
din strașină (de pe frunte). Să nu bei apă cân’ frămânți pânea, că să-nmoaie aluatul. La 
frământatul pânii, cân’ ai gătit și vrai și-l leși să doschească, faci cruce diasupra 
aluatului și-l iei oleacă de vârv și-l rădici, îl salți așe, în sus, și-l țocăi din buză: pțț, ca să 
crească” (Ms. AFAR 855, p. 25).  

(c) Totodată, în răspunsurile la chestionarele Arhivei de Folklor a Academiei 
Române, hrana se configurează drept topos al unor narațiuni actualizate în relație 
cu momente-reper ale calendarului. Mă gândesc, aici, la Povestea lui Ignat, rostită 
înainte de a se tăia porcul (Ms. AFAR 487, p. 8–11); la cele câteva povestiri extrem 
de cunoscute despre luarea laptelui de la vaci, respectiv înmulțirea făinii în sacul 
omului care a privit jocul strigoilor, asociate sărbătorii Sângeorzului (Ms. AFAR 
478, p. 3–4); la narațiunile care motivează consumul fripturii de cocoș sau înroșirea 
ouălor la Paști, fie prin evocarea episodului răstignirii christice (Ms. AFAR 407, 
p. 31), fie în relație cu zmeii care rod stâlpii pământului (Ms. AFAR 360, p. 7–8); 
la povestirile despre eșecul Babei Dochia de a urca cu oile la munte, uneori în 
căutare de fragi (Ms. AFAR 487, p. 6), în antiteză cu succesul bărbatului ieșit la 
arat în ziua de Mucenici, binecuvântat de Dumnezeu și Sfântul Petru cu 40 de 
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banițe de grâu (Ms. AFAR 541, p. 41), ambele menite să educe în privința timpului 
fast/nefast pentru desfășurarea unor munci agricole ș.a. 

(d) Alteori, descrierile nuanțate ale practicilor și comportamentelor alimentare 
îndătinate la sărbători sunt livrate împreună cu povestiri autoreferențiale, care le 
legitimează și le validează la nivel comunitar: 

„Primul ou roș pe care ți-l dă cineva strein în ziua întâi de Paști se păstrează până 
anul următor, tot în ziua întâi de Paști. Atunci se strică și, dacă are viermi, omul are 
noroc; dacă nu are, atunci omul este lipsit de noroc. Acest om mi-a povestit: când era el 
acasă împreună cu încă doi frați și o soră, tatăl lor le-a spus să păstreze ouăle [pe] care 
le primesc în ziua de Paști, ca să vadă dacă au să aibă noroc. Ei așa au făcut cu toții. Au 
făcut câte o pungă de pânză în care au pus ouăle, pe care le-au atârnat la coardă, în odaia 
în care țineau curat. Anul viitor, la Paști, după ce au fost la biserică, s-au dus fiecare de 
și-au luat oul. Povestitorul mi-a spus că oul lui, cum a intrat în odaie, ca și cum l-ar fi 
rupt cineva, a căzut jos cu pungă cu tot. Desfăcând punga, a găsit oul cu viermi. La fel l-
au găsit sora lui și încă un frate mai mic. Fratele cel mijlociu a găsit oul bun, de putea 
să-l mănânce. Tatăl lor, cum a văzut, i-a și spus că el nu va avea noroc. Și, în adevăr, 
toți frații sunt buni gospodari, afară de unul, Matei Ciobanu, care o duce greu de tot. (De 
la Ioan Ciobanu din Vâlcele – Tg. Ocna, de 52 ani)” (Ms. AFAR 852, p. 9–11). 

(e) Dacă, în răspunsurile la Programa lui B. P. Hasdeu, scriitura furniza aproape 
de fiecare dată perspectiva corespondentului, întotdeauna bărbat, în corpusul de 
documente produs jumătate de secol mai târziu, încep să fie transcrise vocile infor-
matoarelor, care dețin, prin distribuția tradițională a rolurilor, tot acel savoir-faire 
privind prepararea și servirea hranei, fiind, totodată, principalele actante ale ritua-
lurilor cu componentă alimentară. Astfel, discursul etnografic se densifică, se nuan-
țează, câștigă în precizie și complexitate. Rețin un exemplu edificator:  

„În ajunul sărbătorilor [Sf. Vasile, Bobotează, Sf. Gheorghe şi Sf. Neculai], fata care 
vrea să-și viseze ursitul se duce la fântână și aduce apă în gură, cu care amestecă făină, 
cât a încăput într-o coajă de nucă, și sare, la fel. Coca ieșită din acest amestec o face o 
pânișoară, o coace și, seara, înainte de culcare, jumătate o mânâncă, și jumătate o pune 
sub pernă. De îndată ce a mâncat pâinea, nu trebuie să mai vorbească cu nimeni, nici să 
bea apă. Dacă face întocmai cum am arătat mai sus, vede ursitul. Înainte de a mânca 
pâinea, trebuie să se spună următoarele: «Eu, turtă, te coc, te întorc, / Tu să te duci după 
ursitorul meu, / Dar acum să-l aduci! / Dacă nu, voi sta pe loc / Și te voi arde în foc.» 
(De la Maranda Mocanu, din Vâlcele, de 66 ani)” (Ms. AFAR 923, p. 7–8) 

4. Un Plan pentru cercetarea obiceiurilor alimentare țărănești se găsește în vo-
lumul Îndrumări pentru monografiile sociologice, redactat sub direcția științifică a 
lui Dimitrie Gusti și conducerea tehnică a lui Traian Herseni, în perspectiva organi-
zării la București, în vara anului 1939, a celui de-al XIV-lea Congres Internațional de 
Sociologie (Golopenția 2014, p. 20). Gândit ca o colecție de planuri generale de 
lucru, planuri speciale și anexe (fișe, tabele și formulare statistice), volumul se 
delimitează strict de „metoda chestionarelor răspândite pentru a obține prin interme-
diari răspunsuri la anumite întrebări științifice” (Gusti 1940, p. 13). Dimpotrivă, in-
strumentele de anchetă fac parte „dintr-un sistem de sociologie, fără cunoașterea că-
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ruia întrebuințarea lor nu poate să dea decât rezultate întâmplătoare”9 și se adresează 
celor „care cercetează direct și personal realitatea socială” (ibidem).  

4.1. Planul pentru cercetarea obiceiurilor alimentare țărănești a fost întocmit de 
Traian Herseni în colaborare cu bursierul polonez Witold Truszkowski, cu prilejul așa-
numitei campanii de redactare, pe care sociologii gustieni au desfășurat-o la Drăguș, în 
1938. Setul de chestiuni este precedat de o serie de considerații de ordin metodologic, 
care debutează prin sublinierea importanței temei din perspectiva mai multor disci-
pline: „Alimentația nu constituie o problemă numai pentru biologie. În afară de valoa-
rea ei nutritivă, alimentația se încadrează în obiceiurile de viață ale grupului etnic și 
interesează, sub acest aspect, atât etnologia, cât și sociologia” (PCOAR, p. 101). Apoi, 
pentru a oferi „o călăuză la teren a începătorilor în această materie” (ibidem), autorii 
schițează un demers de cercetare a subiectului, constând din patru etape: 

(a) pregătirea pentru teren, de realizat „printr-o orientare generală asupra pro-
blemei și prin deprinderea terminologiei dialectale” (ibidem) din lecturi de specia-
litate, „cu ajutorul chestionarelor linguistice, cum este, de pildă, Chestionarul VIII 
al Muzeului Limbei Române din Cluj”, dar și „prin convorbiri în legătură cu ali-
mentația cu câțiva locuitori din sat” (ibidem, p. 102); 

(b) întocmirea unor „liste de mâncare și rețete de bucătărie”, ca rezultat al ob-
servației directe întreprinse în cât mai multe familii, „zile la șir [sic!] și repetată, 
apoi, în diferitele perioade alimentare ale anului și după însemnătatea zilelor (săr-
bători, nunți etc.)” (ibidem); 

(c) alcătuirea unor fișe de observație a practicilor alimentare obișnuite în familii 
diferite ca stare socială, nivel de școlarizare, mobilitate, în care să se consemneze 
informații despre: identitatea subiecților și contextul cercetării; frecvența meselor 
în intervalul observat, denumirile acestora, numărul și identitatea participanților/ 
persoanelor absente, dar cărora li s-a trimis hrană din gospodărie; felurile de mân-
care consumate la o masă, proveniența alimentelor din care s-au pregătit, rețetele, 
instrumentarul și tehnicile de preparare; destinația resturilor de mâncare; 

(d) aprofundarea cercetării, prin aplicarea Planului de lucru „la un număr cât 
mai mare de familii țărănești și cât mai variate ca stare materială, stare culturală, 
compoziție a familiei etc.” (ibidem, p. 103). 

4.2. Problematicile urmărite de Planul de lucru sunt grupate în opt secțiuni, 
corespunzătoare cadrelor și manifestărilor care definesc sistemul sociologic gus-
tian, după cum urmează: 

                                                      
9 Pentru liderul Școlii Sociologice de la București, Dimitrie Gusti, sociologia este disciplina în a 

cărei sarcină cădea cercetarea „realității sociale”, definită ca „un sistem complex de manifestări 

paralele ale unor unități sociale, condiționate de cadre naturale și sociale și motivate de voința 

socială” (Gusti 1999 [1934], p. 8). Metoda adecvată studiului sociologic este, în viziunea sa, metoda 

monografică, ce selectează o unitate socială sau un domeniu social bine determinat și o/îl cercetează 

în echipe pluridisciplinare, fără a se opri „numai la culegerea de fapte; ea se ridică până la cele mai 

îndrăznețe operații științifice, de la descoperirea condițiilor de producere a fenomenului social până la 

explicarea mecanismului de funcționare și înțelegere intuitivă a sensului adânc obiectiv pe care îl 

cuprinde” (ibidem, p. 54). 
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(1) Cadrul geografic, cu șapte chestiuni despre folosirea în alimentație a plan-
telor cultivate și din flora spontană, a animalelor domestice și sălbatice, a minera-
lelor (sarea), precum și despre variația hranei în funcție de anotimpuri sau în situa-
ția unor calamități naturale; 

(2) Cadrul biologic, cu cinci chestiuni privitoare la felul în care alimentația este 
condiționată de vârsta, genul, starea de sănătate a celor care o consumă; igiena îna-
inte și după masă, respectiv „valorile nutritive ale alimentelor și bolile alimentare, 
[care] se vor cerceta de către biologul (medicul) echipei” (ibidem, p. 104); 

(3) Cadrul istoric, cu cinci chestiuni prin care se urmărește identificarea alimen-
telor, culturilor alimentare, animalelor domestice, instrumentelor de bucătărie dis-
părute din localitate, care sunt „tradiționale (învățate de la părinți)” și care con-
stituie inovații generate de  

„a) influența orășenească; b) influența intelectualilor din sat; c) influența satelor din 
jur; d) influența copiilor dați la școală; e) influența armatei; f) influența cursurilor de 
gospodărie; g) a cărților de bucătărie și a publicațiilor pentru popor; h) a concursurilor și 
premiilor de gospodărie; i) combinațiile proprii (invenții alimentare)” (ibidem); 

(4) Cadrul psihic, cu unsprezece chestiuni dedicate gustului, deprinderilor ali-
mentare (frecvența meselor, locul servirii, instrumentarul, așezarea la masă), va-
riației hranei după starea culturală a celor care o consumă, rolului femeii și al ca-
lităților sale în impunerea unui anumit tip de hrană, comuniunii alimentare, per-
cepțiilor despre hrana Celuilalt, modelor alimentare, sentimentelor exprimate prin 
daruri în alimente sau băutură, dar și unor „atitudini (satirice, admirative, dispre-
țuitoare etc.) față de cei care mănâncă mult sau puțin, repede sau încet, față de cei 
care mănâncă cu zgomot, cu poftă, față de cei mofturoși, față de cei care beau mult 
etc.” (ibidem, p. 104–105); 

(5) Cadrul economic, cu treisprezece problematici, grupând întrebări despre: 
cum se diferențiază hrana în funcție de starea economică, profesia și munca pres-
tată de cei care o consumă; alimentația cotidiană și festivă în vreme de abundență și 
de criză; alimentele produse în gospodărie și procurate prin schimburi sau comerț; 
bugetul dedicat de o familie hranei; inventarul instrumentarului folosit într-o gos-
podărie pentru gătit, mâncat, băut, păstrarea și măsurarea alimentelor; diviziunea 
rolurilor în procesul pregătirii hranei; rețete culinare, tehnici de conservare a ali-
mentelor și „operațiuni speciale în legătură cu alimentația” – mulsul, tăiatul păsă-
rilor și al porcilor, facerea pâinii, pregătirea murăturilor și conservarea fructelor 
(ibidem, p. 105-106); 

(6) Manifestări spirituale, cu mai multe chestiuni vizând raporturile dintre hrană 
și religie (mâncăruri obișnuite la sărbătorile calendaristice și ale vieții de familie, 
postul și prezența gesturilor rituale și a rugăciunilor înainte și după masă); datini, 
credințe și superstiții în legătură cu hrana; terminologia alimentară și variabilitatea 
ei în funcție de factori diverși; specii folclorice în legătură cu alimentația și instru-
mentele de bucătărie (ibidem, p. 106); 

(7) Manifestări etico-juridice, cu șapte chestiuni privitoare la împrumuturi și 
schimburi alimentare, plata sau dările în natură, obiceiuri alimentare filantropice 
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(ajutor la înmormântare, în caz de incendiu etc.) și juridice (aldămașul), daruri fă-
cute copiilor, dar și „pentru a câștiga bunăvoința funcționarilor (ouă, găini, lapte)” 
(ibidem, p. 107); 

(8) Manifestări politice, urmărind „intervenția statului pentru ajutorarea popula-
ției în caz de foamete, pentru ridicarea standardului de viață, pentru o nutriție mai 
rațională etc.” (ibidem). 

5. Așadar, difuză în ancheta indirectă inițiată de Ion Mușlea, focalizată în cea a 
Muzeului Limbii Române și extrem de articulată în programul Școlii Sociologice 
de la București, preocuparea pentru tema hranei reprezintă o constantă a cercetării 
interbelice instituționalizate.  

Avem, pe de-o parte, chestionarele folcloriștilor și ale lingviștilor, creionate po-
trivit intereselor fiecărei discipline și adresate corespondenților nespecialiști, cu 
miza de a produce și tezauriza informații de pe întreg teritoriul național. Pe de altă 
parte, avem un plan de lucru complex, menit să-i orienteze în terenuri punctuale pe 
cercetătorii familiarizați cu sistemul sociologic gustian și servind nu atât colectării 
de date, cât mai ales construirii unor explicații și interpretări ale fenomenului. Iz-
bucnirea Celui de-al Doilea Război Mondial și suspendarea temporară a dome-
niului sociologiei au făcut ca ambițiosul proiect să rămână fără rezultate. În 
schimb, manuscrisele elaborate de intelectualii rurali ca răspunsuri la chestionare 
au fost inventariate și păstrate în fondurile documentare ale instituțiilor clujene, 
fiind consultate, de-a lungul vremii, de un număr relativ restrâns de specialiști, 
care, în unanimitate, le-au subliniat valoarea și au pledat pentru accesibilizarea lor 
prin ediții științifice riguros alcătuite. În aceste condiții, la construcția hranei ca 
temă de cercetare a celor trei discipline au contribuit nu atât rezultatele propriu-zise 
ale anchetelor interbelice, cât mai ales instrumentele de anchetă publicate, chesti-
onare și planuri, care au servit rafinărilor metodologice ulterioare.  
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FOOD – A TOPIC OF INTERWAR INSTITUTIONALIZED RESEARCH. 

PROJECTS, QUESTIONNAIRES, RESULTS 

(Abstract) 

 
In the interwar period, interest in the study of the food of the Romanian rural population was 

distributed among disciplines such as folklore, linguistics, sociology, physical anthropology, 

nutritional and hygienic studies, etc., approaching the topic from different methodological angles and 

under different institutional domes. In this paper, we will offer some reflections on how food has been 

framed as a research topic in indirect surveys conducted by the Folklore Archives of the Romanian 

Academy and the Museum of the Romanian Language in Cluj, as well as in monographic surveys 

conducted by the Sociological School in Bucharest. More specifically, we will analyze the question-

naires on food, highlighting the specificities of the institutional projects in which they were 

developed, the results obtained with these instruments and the impact they had on the further 

development of the topic. 
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