
CHESTIONAR  
privind Textele aforistice în cultura tradiţională, 

elaborat de  Iulian FILIP, cercetător ştiinţific, Institutul de Filologie, Academia 
de Ştiinţe a Moldovei 

 
Date despre informator: 

Nume, prenume, patronimic, 

Anul şi locul naşterii (satul, comuna, judeţul, raionul) 
Studii 

Ocupaţie 
 

1. Unde se vorbeşte mai frumos: în şcoală, în biserică ori la piaţă (la iarmaroc)? 
2. Ce proverbe despre popă/preot cunoaşteţi? 

3. Ce proverbe despre dascăl ştiţi? 
4. Ce proverbe şi zicători despre Dumnezei şi sfinţi ştiţi? 

5. Ce proverbe despre carte cunoaşteţi? 
6. Ce  proverbe şi zicători despre cartea sfântă ştiţi? 

7. Ce proverbe şi zicători despre începutul zilei, despre dimineaţă, cunoaşteţi? 
8. Ce proverbe despre începutul vieţii, despre copilărie ştiţi? De unde? 
9. Ce proverbe ştiţi despre cel ce vinde şi cel ce cumpără? 

10. Ce proverbe ştiţi despre minciună? 
11. Dar despre adevăr? 

12. Ce proverbe cunoaşteţi despre cei avuţi şi zgârciţi? 
13. Dar despre cei avuţi din furat? 

14. Dar despre cei la putere, care se căpătuiesc? 
15. Dar despre cei proşti, dar ajunşi la putere? 

16. Dar despre cei săraci ce proverbe cunoaşteţi? 
17. Dar despre cei proşti? 

18. Dar despre cei frumoşi? 
19. Dar despre cei urâţi? 

20. Ce proverbe cunoaşteşi despre viaţă? 
21. Dar despre moarte? 
22. Ce proverbe cunoaşteţi despre judecători? 

23. Dar despre soare? 
24. Dar despre iad? 

25. Dar despre rai? 
26. Ce proverbe şi zicători ştiţi despre dreptate? 

27. Dar despre izvor? 
28. Dar despre mare? 

29. Dar despre sare? 
30. Dar despre pelin? 

31. Dar despre busuioc? 
32. Dar despre noroc? 

33. Dar despre ulcior şi poloboc? 



34. Dar despre beci? 
35. Dar despre rădăcină? 

36. Dar despre lumină? 
37. Dar despre floare? 
38. Dar despre rod? 

39. Ce proverbe ştiţi despre părinţi şi copii? 
40. Dar despre bătrâni? 

41. Dar despre morţi? 
42. Dar despre vii? 

43. Dar despre copii? 
44. Ce proverbe despre cât e de bine acasă cunoaşteţi? 

45. Ce proverbe despre cât de greu e acasă ştiţi? 
46. Dar despre plecarea de acasă? 

47. Dar despre înstrăinare? 
48. Dar despre supărare? 

49. Dar despre iertare? 
50. Dar de dor de acasă? 

51. Dar despre ce ni-i dat de Domnul? 
52. Dar despre de ce ne-a născut Domnul? 
53. Ce proverbe despre cântar ştiţi? 

54. Care vi-i proverbul cel mai drag? De unde-l ştiţi? 
55. Cine foloseşte proverbe în vorbirea sa dintre cei din jurul d-stră? 

56. Când folosiţi un proverb? Vă vine spontan ori  îl pregătiţi anume? De ce? 
57. Vă plac proverbele şi zicătorile? De ce? 

58. Vă place mai mult să le auziţi ori să le citiţi în cărţi, în reviste? 
 

 
Date despre cercetătorul care  inventariază: 

Numele 
Anul naşterii 

Instituţia, funcţia 
Data realizării investigaţiei 

 

 


