
CHESTIONAR  
privind Textele rituale, 

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.Calendaristice 

 
1.Ce colindeţuri menite celor mai mici colindători se practică în localitatea d -

stră? 
2.De când şi de unde se ştiu aceste colindeţuri? 

3.Când pornesc copiii cu colindatul? 
4.Copiii formează cete?  Colindă câte unul?  Ori se acociază fraţi, verişori,  
copii din vecini? 

5.Ce colind au fetele? 
6.Fetele colindă în cete? 

7. Fetele colindă împreună cu băeţii? 
8. Ce colind au flăcăii? 

9. Se practică la d-stră umblatul Cu Steaua? 
11.Cetele de flăcăi cum se formează? Diferite cete au diferite colinzi? 

12.Cetele de la colind (de la Crăciun) sunt aceleaşi de la pluguşor (de la Anul 
Nou)? 

13. Ce urături au cei mai mici urători? 
14. Când pornesc cetele de urători-copii cu uratul şi unde zis urătura? 

15. Cetele diferite de urători folosesc aceeaşi urătură? 
16. Ce reprezentaţii de teatru popular/folcloric aveţi în localitate: Capră, Căluţi, 

Urs, Cerb,Arnăuţi, Malancă, Jieni, Brâncoveni, Irozi?... 
17. Cum se adună cetele acestor spectacole şi cum se învaţă textele? De unde: 
din caiete, din cărţi, de la interpreţi cu mai multă experienţă? 

18. Care ceată e mai aşteptată, mai prestigioasă? De ce? 
19. Cum şi când şi unde se întrunesc cetele de urători şi de mascaţi după 

noaptea de urat? Ce zic? Cât de diferit e ceea ce au urat de-a lungul nopţii de 
ceea ce prezintă la aceste spectacole de „totalizare”? 

20. Când şi cine porneşte cu Semăntul? 
21. Se deosebeşte semănatul copiilor de al celor maturi? 

22. Se practică Sorcova în localitatea d-stră? De unde se ştie textul Sorcovei? 
23.Ce texte poetice se folosesc la purtarea mâţişorilor de Florii? 



24.Ce cuvinte se zic în dimineaţa Învierii, când copiii şi vârstnicii se spală cu ou  
sfinţit pe faţă? 

25. Cum se salută lumea în localitatea d-stră după Înviere? 
26. Ce urări de pahar se zic după Înviere până la Ispas? 
27. Ce texte poetice se folosesc la Paştele Blajinilor? 

28. Se bocesc morţii la Paştele Blajinilor? 
29. Cum se boceşte la Paştele Blajinilor? 

30. Ce texte poetice recitate/cântate însoţesc practicile de invovcarea ploii 
Paparuda, Caloianul/Păpuşa neprihănită, Ursul de boz (pe unde se practică/a)? 

 
2. Familiale 

 
1.Ce cuvinte-formule de bun venit  al nou-născutului zice moaşa, cumătrii, 

părinţii la botez şi la cumătrie? 
2.Ce descântece de protecţie a nou-născutului se cunosc în localitatea d-stră? 

Cine le zice? 
3.Ce formule parabolice se folosesc la timpul peţitului? 

4. Ce conocărie se foloseşte/folosea la nunţile din localitatea d-stră? 
5.Cine o zice/zicea? Cum se alege? 
6.De la cine o învaţă/învăţau conocarii? 

7.Ce conocar mai important e ţinut minte în localitatea d-stră? 
8.Cine şi când şi unde se spune iertăciunea? 

9. De unde se ştie iertăciunea în localitatea d-stră? Cine a spus-o mai bine între 
toţi care se ţin minte? 

10.Ce strigături se zic  în adresa tinerilor la nunţi? 
11. Ce strigături în adresa nănaşilor se strigă la nunţile din localitatea d-stră? 

10.Ce texte poetice se folosesc la masa mare, când se leagă nunii? 
11.Ce cântece se cântă la dezbrăcatul/deshobotatul miresii? 

12.Cum se parodiază, la îndreptat, ritualul nunţii? Ce fel de conocărie, ce 
strigături se zic? 

13. Ce descântece de protejarea casei de venirea morţii se  cunosc în localitatea 
d-stră? 
14. Cum se salută în casa cu mort lumea cu cei ai casei mortului? 

15.Ce bocet mai frumos se zice în localitatea d-stră? 
 

Date despre cercetătorul care  inventariază: 
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Data realizării investigaţiei 
 


