CASA ÎN SATUL BIHOREAN LA ÎNCEPUTUL
SECOLULUI AL XX- LEA (I)
VASILE TODINCA*
THE HOUSE IN THE VILLAGE OF BIHOR AT THE
BEGINNING OF THE 20TH CENTURY (I)
The house in the rural environment was a subject theme for all researchers because it represents
the individualization of a family and the social-juridical, mythic-magical, ethical-moral frame of
the quotidian life and the most important of its moments – birth, life, death. The researchers made
questionnaires for the intellectuals of the villages, such as priests, teachers, students or older pupils to
answer their questions regarding to dialects, ordinary and juridical customs and to the building of the
house and folkloric architecture. The three most important and relevant questionnaires, the one made by
B. P. Haşdeu in 1884, N. Densuşuianu’s, and one dated in at the beginning of the 20th century include
questions about the way in which certain tools or objects were called, of the way in which the houses are
placed in the village, of the believes of the peasants etc.
We have stopped on the Casa questionnaire applied in 1926, a moment of great importance for
the ethnographic research of the Romanian peasant’s home at the beginning of the 20th century. The
questionnaire was elaborated by researchers Sextil Puşcariu, Ştefan Pop, Ştefan Paşca and Romulus
Vuia and to the present days, it is considered the most consistent and complex questionnaire. Our paper
presents the answers given to the Casa questionnaire by respondents from the eight villages from Bihor.
In the first part of the paper we would like to focus on the importance of choosing the place for the
building of the house.
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Datorită importanţei pe care a avut-o în viaţa comunităţii rurale, casa a atras în
mod deosebit atenţia cercetătorilor culturii populare indiferent dacă au fost sociologi,
istorici geografi sau etnografi. Acest lucru se datorează în primul rând faptului că ea
reprezenta în sânul comunităţii săteşti, individualizarea unei familii, iar în al doilea
rînd constituia cadrul socio-juridic, mitico-magic, etico-moral în care se desfăşura pe
de o parte viaţa cotidiană iar pe de alta cele mai semnificative momente ale „veacului
de om” începutul (naşterea), mijlocul sau puterea vieţii şi sfârşitul (moartea),
momente ce se regăsesc parţial în termenii demografici naştere, căsătorie şi moarte1.
Începuturile cercetării etnografice a casei (sfârşitul sec al XIX-lea începutul sec
al XX-lea) stau sub semnul interpretării acesteia ca locuinţă, construcţie, loc de
* Muzeul Ţării Crişurilor; etnografie@mtariicrisurilor.ro
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Vladimir Trebici, Ion Ghinoiu, Demografie şi etnografie, Ed, Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti,
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locuire al familiei, iar într-un termen mai larg, gospodărie2. Însuşi ţăranul şi-a însuşit
această semnificaţie a casei, ca fiind clădirea (Cusuiuş, Ortiteag, Marginea), locul
unde locuiesc toţi membrii familiei (Ursad, Lugaşu de Jos). Am găsit şi situaţii în
care noţiunea de casă este mai cuprinzătoare, astfel casa însemnând toată gospodăria
(Marţihaz, Cociuba Mare), toate măieturile, olăţile (hozălăţile) adică toate celelalte
clădiri din cadrul gospodăriei grajdul, coteţele coşara de porumb etc., (Şuştiu)
Primele cercetări întreprinse asupra casei din universul rural au constituit
apanajul medicilor interesaţi de situaţia stării de sănătate a populaţiei de la ţară.
Aceştia au surprins în rapoartele lor condiţiile de viaţă şi trai ale locuitorilor satului
căutând să sensibilizeze factorii de decizie asupra condiţiilor mizere în care trăia
o mare parte a populaţiei săteşti. În acelaşi timp aceştia doreau să contribuie la
schimbarea mentalităţii populaţiei în vederea amenajării locuinţei conform unor
norme minimale de igienă. Printre cei care s-au implicat în cunoaşterea locului de
locuire al săteanului se numără doctorii: Gh. Crăiniceanu3 şi N. Manolescu4 care,
în lucrările lor au atras atenţia asupra igienei ţăranului roman din toate punctele de
vedere şi la toate palierele, casă, îmbrăcăminte, alimentaţie, încălzire, iluminat etc. În
acelaşi timp ei au lăsat consemnări asupra tuturor elementelor locuinţei prezentând
descrieri concerte privind structura locuinţei, materialele din care este construită,
tehnicile de construcţie, planimetria, iluminatul (ferestrele), mijloacele de încălzire
etc.
Trebuie arătat că locuinţa ţăranului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea
a făcut obiectul cercetării nu numai al medicilor ci şi a filologilor şi a geografilor.
Astfel aceştia au întreprins anchete prin intermediul chestionarelor, la care au răspuns
intelectualii satelor. Ele au avut drept obiect de studiu, pe lângă aspectele privind
cutumele, obiceiurile juridice ale lumii satului şi aspecte legate de construcţia casai
şi arhitectura populară5. În anul 1884 B. P. Haşdeu redactează şi aplică chestionarul
Programa pentru adunarea datelor privitor la limba română, chestionar în cuprinsul
căruia locuinţei i se acordă un spaţiu amplu. Astfel iată cum sună întrebarea 93 “Care
sunt pe acolo cuvintele puţin întrebuinţate pe aiuri sau necunoscute, privitoare la ale
casei, precum la: zid, acoperiş, poartă, ferestre, vatră, beci, curte sau ogradă, puţ,
pat, scaune sau laviţe, mese, oale etc.?” ; întrebarea 110 “Cum se numesc uneltele de
zidărie, materialul şi apucăturile de lucru ale zidarului?”
Un alt capitol al cercetării culturii populare îl reprezintă N. Densuşianu, care
redactează Cestionarul despre tradiţiunile istorice şi anticităţile ţerilor locuite de
În studiul de faţă vom face trimiteri la răspunsurile date la chestionarul Casa din lucrarea Vasile Todinca, Mihaela Bulc, Lumea satului românesc în răspunsuri la chestionarele Muzeului Limbii române
din Cluj, Editura Mega, Cluj–Napoca, p. 133-324 unde sunt răspunsurile date în localităţile din Bihor.
3
Gheorghe Crăiniceanu, Igiena ţăranului român, locuinţa, încălţămintea şi îmbrăcămintea, alimentaţiunea în diferite regiuni ale ţării şi în diferite timpuri ale anului, Lito-Tipografia Carol Göbl, Bucureşti,
1895
4
Nicolae Manolescu, Igiena ţăranului: locuinţa, iluminatul şi încălzitul ei. Alimentaţiunea ţăranului în
deosebitele epoce ale anului şi îndeosebitele regiuni ale ţării, Bucureşti, Lito-Tipografia Carol Gobl,
5
B.P.Haşdeu, Obiceiele juridice ale poporului român, chestionar aplicat în 1877
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români6 . În cuprinsul acestui chestionar găsim şi întrebări legate de modul de aşezare
a caselor în cadrul spaţiului sătesc, credinţe despre întemeierea localităţilor precum
şi despre locuitorii acestora.
După înfăptuirea Marii Uniri, la Cluj, se înfiinţează Muzeul Limbii Române,
o instituţie care a reprezentat un moment deosebit în activitatea de tazaurizare a
informaţiilor privitoare la cultura populară.
În vederea strângerii comorilor nepreţuite de cuvinte, de expresii şi de
împerecheri fericite de vorbe, înainte de a se şterge urmele vechi şi regionale din
graiul comun, cercetătorii Muzeul Limbei Române din Cluj au alcătuit, sub directa
îndrumare a savantului lingvist Sextil Puşcariu, un număr de opt tipuri de chestionare
(Calul, Casa, Firul, Nume de loc şi nume de persoană, Stâna, păstoritul şi prepararea
laptelul, Stupăritul, Instrumente muzicale şi Mâncăruri şi băuturi)7.
La întrebările chestionarului au răspuns învăţători, preoţi, studenţi şi chiar
elevi din clasele mai mari. Acestea au fost aplicate în peste 1400 de localităţi din
Ardeal, Bucovina, Basarabia, Dobrogea, Oltenia şi Muntenia, astfel : Calul în 551
localităţi, Casa în 415 localităţi, Firul în 154 localităţi, Nume de loc şi de persoană
în 174 localităţi, Stâna, păstoritul şi prelucrarea laptelui în 112 localităţi, Stupăritul
în 35 de localităţi, Mâncăruri şi băuturi în 34 de localităţi, chestionarul Instrumente
muzicale nu s-a mai aplicat din păcate. Ele au fost aplicate în perioada 1922 – 1937.
Astfel chestionarele Muzeului Limbii Române, au stat la baza elaborării
Atlasului Lingvistic Român, astfel ele fiind aplicate pe întreg cuprinsul ţării, în toate
provinciile istorice cum am arătat mai sus. În judeţul Bihor au fost aplicate cinci
tipuri de chestionare din cele opt, în 21 de localităţi.
Aplicarea chestionarului Casa, asupra căruia ne vom opri în cele ce urmează,
în anul 1926 a reprezentat un moment deosebit de important în cercetarea etnografică
a locuinţei ţăranului român la începutul secolului al XX-lea. Acesta a fost elaborat
de către cercetătorii Sextil Puşcariu, Ştefan Pop, Ştefan Paşca şi Romulus Vuia, fiind
până în prezent consistent cel mai consistent şi mai complex chestionar privind Casa
ţăranului român. El cuprinde 489 de întrebări structurate în următoarele capitole :
I. Generalităţi; II. Derivate şi alte înţelesuri ale cuvântului casă; III. Locul unde se
clădeşte casa; IV. Materialul; V. Temelia; VI. Pereţii casei; VII. Uşa; VIII. Fereastra;
IX. Duşumeaua; X. Podul şi tavanul casei; XI. Coperişul casei; XII. Prispa, cerdacul,
pridvorul, târnaţul; XIII. Pivniţa; XIV. Încăperile; XV. Soba, vatra, cuptorul, hornul;
XVI. Luminatul; XVII. Văruirea casei; XVIII. Curtea, grădina, îngrădirea; XIX.
Şura, grajdul şi alte acareturi; XX. Fântâna; XXI. Obiceiuri şi credinţe legate de
casă. După cum se poate constata şi din conţinutul chestionarului, acesta este de o
complexitate deosebită căutând să surprindă toate aspectele până în cele mai mici
amănunte privind casa şi gospodăria ţărănească.
Adrian Fochi, Datini şi eresuri populare de la sfârşitul secolului al XIX-lea, Bucureşti, 1976 (Aici este
prezentat conţinutul chestionarului şi răspunsurile)
7
Aceste chestionare alături de răspunsurile date la ele se află în arhiva Institutului de Lingvistică din
Cluj–Napoca, Fondul de tezaur.
6
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Răspunsurile la acest chestionar prezintă aspecte legate de casa ţăranului
român din Bihor la începutul secolului al XX-lea, insistând pe aspecte determinante
privind casa de la temelie şi până la detaliile de interior, locul şi rolul acesteia în
viaţa de familie şi a comunităţii săteşti. Pentru relevarea acestor aspecte am utilizat
răspunsurile aşa cum au fost ele consemnate de către cei care au dat curs acestei
anchete8 în anul 1926. Ancheta s-a desfăşurat sub forma unui chestionar trimis prin
poştă intelectualilor satelor din Bihor aşa cum rezultă din tabelul de mai jos.
CHESTIONARUL II
CASA
Nr. Caietului

Numele şi prenumele respondentului
-profesia

Lugaşu de Jos (1 caiet)

386

Ioan Antonescu - înv

2.

Lugaşu de Jos ( 1 caiet)

386/a

Eugen Drimba - înv

3.

Ortiteag (2 caiete )

387

Ioan Mascaş - înv

4.

Marţihaz (1 caiet)

388

Petru Blidaru - înv

5.

Cociuba Mare (1 caiet)

389

Flore Deacu - înv

6.

Ursad (1 caiet)

390

C-tin Dumitrescu - înv

7.

Cusuiuş ( 1 caiet)

392

Iosif Laza - student

8.

Şuştiu (1 caiet)

393

Vasile Sala - înv

9.

Marginea (1 caiet)

383

Gheorghe Pomoje - înv

Nr
crt.

Numele localităţii investigate

1.

Creionarea întrebărilor la chestionarul Casa a pornit de la ideea că cea mai
importantă construcţie din cadrul gospodăriei este locuinţa, casa, ea reprezentând
locul de locuire, adică cadrul unde se desfăşoară cea mai mare parte din viaţa
cotidiană a unei famlii, de aici şi de aceea, aceasta era prima construcţie care se
ridica în cadrul gospodăriei. Înaintea construirii casei trebuia căutat locul unde va
fi amplasată aceasta, astfel respondenţii ne şi spun că „mainainte cotăm locul, dâpă
aceie aducem piatra şi facem fundamentul “(Cociuba Mare). Sigur că şi locul trebuie
să aibă anumite caracteristici “acel loc caută să fie uscat şi mai ridicat ori să nu fie
în apropiere de vreun loc mai mlăştinos pentru ca să nu tragă cumva vatra căşi
umezeală“ (Cusuiuş).
Datorită importanţei pe care o avea casa, fiecare familie îşi dorea să aibă
casa ei chiar dacă nu era peste tot posibil, unii locuiau cu chirie (se numeau lacăi
Ortiteag, Lugaşu de Jos sau culduşi (Şuştiu) şi proprietarul acelei case se numea
stăpânul casei. Toţi doreau să depăşescă această stare întrucât numai cei care aveau
casă proprie erau gospodari adică “om cu iobăjie“ (Cusuiuş), “oameni cu scaun la
Vasiel Todinca, Mihaela Bulc, Lumea satului românesc în răspunsuri la chestionarele Muzeului Limbii
române din Cluj, Editura Mega, Cluj–Napoca, 2012, p. 133-324
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cap” (Şuştiu). Construirea unei case se pornea şi din alte raţiuni, când “cea veche
să-nhăieşte” (Marţihaz), când familia avea un fecior şi de care voia să se despartă, fie
pentru a trăi mai liniştită, fie din alte motive sau neajunsuri (Cusuiuş) sau când aveau
mai multe odrasle şi devenea neîncăpătoare. Se întâmplau şi cazuri în care familia
avea mai mulţi feciori, dintre care cel mic moştenea casa părintească, iar pentru restul
flăcăilor familia trebuia să le facă casă nouă dacă nu mergeau de junere (Marţihaz,
Ortiteag, Lugaşu de Jos, Cusuiuş).Tradiţia arată că la însurătoare fiecare fecior să
aibă casa lui, sau loc unde să-şi facă casă, întrucât în aceeaşi casă nu puteau locui mai
multe familii. Erau şi situaţii când familia nu puteau să-i asigure băiatului casă înainte
de căsătorie, dar ei se îngrijeau să-i de-a car şi animale9. Rare sunt cazurile în care
un fecior la însurătoare nu avea casă, sau loc de casă, car, boi sau vaci. Se întâmpla
ca o anumită perioadă cei doi tineri căsătoriţi să stea cu socrii în aceeaşi casă, dar o
perioadă scurtă determinată de neterminarea casei lor (Şuştiu) sau din varii motive.
Fetelor nu li se făcea casa nouă în vederea căsătoriei, dar şi lor li se pregătea zestrea
constând mai cu seamă în produse : costume populare, perini, dune, lipidee, şterguri
etc10.
Putem conchide în baza celor de mai sus că existau trei situaţii în care se
construiau case la începutul secolului al XX-lea în Bihor: când se întemeia o nouă
familie, când casa veche era în prag de distrugere şi când se considera că nu mai este
încăpătoare pentru membrii familiei.
Alegerea locului de casă, dată fiind importanţa acesteia, implica anumite
cerinţe, aceasta în condiţiile în care viitoarea construcţie trebuia să fie norocoasă şi
bogată, să fie ferită de duhurile rele şi necurate, de strigoi etc. În vederea alegerii
acelui loc de casă care să corespundă celor de mai sus proprietarul chema preotul
sau un deac bătrân cu psaltirea “iar proprietarul stând pe locul pe care doreşte să-şi
construiască, deschide psaltirea şi dacă psalmul este bun atunci şi locul este bun“
(Lugaşu de Jos). În alte cazuri pe locul unde se va clădi noua casă se face înainte de a
se apuca de lucru “feştanie să-l apere dumnezeu de boli şi duhuri necurate”(Cociuba
Mare, Şuştiu), sau în acel loc ales “se înfije o bucată mare de lemn la capătu sau vârfu
căruia se leagă un mic mănunchiu de busuioc, apoi se stropeşte cu apă sfinţită şi mai
apoi începe lucrul“ (Cusuiuş). De asemenea construirea casei impunea ca aceasta “să
nu fie făcută pe mejdie fiindcă chiuie dracu în ea“(Marţihaz). În aceeaşi ordine de
idei ferirea casei de duhurile rele, de strâji, impunea unele reguli precise la începerea
lucrărilor “Când sapă fundamentul bagă acolo un pui de găină mort” (Marginea).
În concluzie alegerea locului de casă reprezenta un adevărat princeps axiologic,
aceasta în condiţiile în care cel mai mare prejudiciu adus casei şi familiei, legat de
locul casei era ca aceasta să rămână pustie. Despre casele pustii se credea că prin
ele umblă strigoii, duhurile necurate şi mai mult ele au fost construite pe locuri
neprielnice şi nu e bine să intri noaptea în ele (Cusuiuş). Desigur rămânerea caselor
9

Gabor Firoanda 82 ani Prisaca, nr, 79, Bihor
Dringo Aurel 79 ani, Delani, nr 27, Bihor

10
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pustii se datora şi comportamentului imoral al membrilor familiei, dacă aceasta a fost
construită pe agoniseală necinstită, înşelătorie sau dacă familia a fost blestemată şi
s-a prins blestemul (Şuştiu).
Anexe
Generalităţi
1. Are fiecare familie casa sa proprie?
2. Cum se numesc cei ce locuesc împrcună într’o casă?
3. Cum se numeşte cel ce are casă?
4. Ce însemnează numirea stăpânul casei?
5. Supt cuvântul casă înţeleg oamenii din partea locului numai clădirea în cape
locuesc sau toată gospodăria? Cum se numeşte capul familiei?
6. Sânt oameni cari au mai multe case? Cum li se zice lor? Ce fac ei cu casele în care
nu locuesc?
7. Sânt şi oameni care n’au casa lor proprie? Cum se numesc ei? Unde locuesc ei?
8. Când şi la ce ocazie îşi zideşte omul casă?
9. Când şi la ce ocazie îşi zideşte omul casă?
10. Sânt şi în comună meşteri anume care clădesc case sau se aduc din alte părţi? Cum
se numesc aceşti meşteri?
11. Se zice un rând de case sau o păreche de case la o casă singură?
12. Când îşi face omul casă nouă în locul celei vechi, ce se întâmplă cu cea veche?
13. Când o casă se învecheşte cum se zice? (se strică, se surpă, se năruie, se hâeşte)?
14. Când se repară o casă cum se aice (se drege, se înoeşte...)?
15. Ce se crede despre casele părăsite?
16. Cum se numesc casele slabe, dărăpănate?
17. Cum se zice când îşi schimbă omul locuinţa (se mută)?
18. Cum e pluralul dela casă?
19. Cum trebuie să fie o casă ca să i se poată zice palat?
20. Ce se înţelege supt numirea de magherniţă?
21. Ce se înţelege supt numirea de colibă?
22. Ce înţeles are cuvântul bordeiu?
23. Cum sânt construite bordeiele?
24. Cum se numesc casele în care locuesc Ţiganii?
25. Se obişnuieşte a se da case ca zestre copiilor? Sau li se dă numai materialul ca
să-şi facă casă?
26. Cum se face închirierea (sau năimirea) casei?
27. Cum se face vânzarea unei case?
28. Este vreo deosebire între casele Românilor şi a locuitorilor de alt neam din
comună? Dacă da, în ce consistă această deosebire?
29. Care este cel mai răspândit tip de casă în comună? Să se dea o schiţă a planului
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casei.
30. Ce zic bătrânii, care era înainte cel mai răspândit tip de casă în comună?
31. Din punct de vedere al zidirii, ce deosebire este între casele care se fac acum şi
între casele dinainte vreme?
32. E vreo deosebire între expresiile: mi-am făcut o casă, mi-am ridicai o casă, miam clădit o casă, mi-am zidit o casă? Care din aceste expresii sau care altele se
întrebuinţează în partea locului?
33. Să se povestească cum se face o casă dela început până se isprăveşte clădirea?
33. Sânt trepte sau scări la casă? Cum se fac? Cum se zice la singular o treaptă, o
scară?
34. Ce fel de locuinţe omeneşti sânt în afară de sat?
35. Cum se numeşte clădirea dela fâneţe în care locuesc ţăranii în timpul cositului?
36. Cum se numesc edificiile economice pe care le au ţăranii pe locurile de plugărit?
37. Cum se numeşte adăpostul păzitorului de vite mari?
38. Cum se numesc colibele ciobanilor?
39. Cum este făcută o colibă şi la ce se întrebuinţează?
40. Cum se numesc casele nelocuite?
II. Derivate
şi alte înţelesuri ale cuvântului casă
42. Se întrebuinţează cuvântul casă şi pentru căsnicie? (de ex. a strica casa
cuiva).
13. Ce se înţelege supt cuvântul căsnicie?
44. Ce însemnează casnic?
45. Se întrebuinţează cuvântul căsător şi ce însemnează ?
46. Ce însemnează cuvântul căsean ?
47. Cum se numesc în general oamenii care aparţin unei case? Cu ce ocazie se
întrebuinţează acest cuvânt?
48. Când se zice că omul ţine casă cu cineva?
49. Cum se zice la o casă urâtă?
50. Cum se numeşte o casă ruinată, sărăcăcioasă?
51. Cum se zice la o casă frumoasă?
52. Cum se zice la o casă mică?
53. Cum se zice la o casă mare?
54. Cum numeşte Românul în glumă casa sa?
55. Ce deosebire e între casă şi bordeiu?
56. Se întrebuinţează cuvântul cocioabă şi ce înţeles are?
57. Ce se înţelege supt numirea de colibă?
58. Se întrebuinţează cuvântul căsoaie şi ce însemnează?
59. Se întrebuinţează cuvântul casă şi cu înţelesul de „neam” (de ex. e din casă bună, rea)?
60. Care stele poartă numele de casa cu ograda?
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61. Ce jocuri de copii se numesc de-a casa?
62. Se zice casă şi la „familie” (de ex. a plecat la târg cu toată casa sa. Să te ferească
Dumnezcu de casa Vădenilor)?
63. Ce înţelesuri mai are cuvântul casă?
64. Ce este casa morii?
65. La ce se zice casă de apă?
66. Ce e casa rărunchilor?
67. Ce este casa sufletului?
68. Ce se înţelege prin expresia cinstea casei?
69. Ce însemnează slobozirea casei?
70. Notaţi cuvintele în legătură cu casa şi cele ce sânt în jurul casei, arătându-le forma
şi înţelesul exact, dacă ele nu se cunosc în limba literară.
III. Locul unde este clădită casa
71. Cum trebuie să fie locul care se alege pentru casă?
72. Se clădesc casele imediat lângă drum sau la oarecare distanţă? Această aşezare
se face după placul ţăranului sau în urma unei tradiţii sau dispoziţii a autorităţilor?
73. Cum se numeşte locul mai apătos (mai mocirlos), de care se feresc oamenii când
fac casă ?
74. Cum e expusă casa (cu faţa spre răsărit)?
75. Ce se înţelege prin fruntea sau faţa casei şi ce prin dosul şi sapa casei?
76. Este clădită casa supt acelaşi acoperiş cu clădirile accesorii (grajdul, şura etc.) sau
acestea sânt la oarecare depărtare de casă?
IV. Materialul
77. Ce fel de material de construcţie se foloseşte la clădirea casei?
78. Ce nume poartă lemnele din care se fac păreţii casei?
79. Care lemn este preferit de ţărani la zidirea casei?
80. Cum se numeşte lemnul după ce a fost fasonat (cioplit] şi e gata de construcţie?
81. Pentru care părţi ale casei se întrebuinţează mai ales lemnul de stejar (gorun)?
82.Dacă o casă este zidită din piatră, ce fel de piatră este mai preferită? Care este
pricina acestei preferinţe?
83. Care parte din casă se zideşte din piatră chiar şi la casele de făcute din lemn?
84. Dacă o casă e din cărămidă, aceasta se cumpără dela cărămidarii sau se face de
către ţigani? Ce fel de pământ folosesc şi în ce chip fac ei cărămida?
85. La casele făcute din pământ, cum se prepară acesta pentru a putea fi folosit la
clăditul păreţilor?
86. Cum se numeşte pământul călcat din care se construesc păreţii caselor ?
V. Temelia casei
87. Se obişnueşte a se face temelie (fundament) la casă, sau casele se zidesc de-
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adreptul pe faţa pământului?
88. Se construesc casele fără fundaţiune în sat sau numai la câmp?
89. Temelia casei se face în pământ? Cum se numeşte?
90. Cum se numeşte zidul care alcătueşte temelia casei şi pe care se pun tălpile?
91. Cum se face temelia casei?
92. Cât de afund se sapă şanţul în care este zidită temelia casei?
93. Câtă piatră trebuie la zidirea temeliei casei şi cu ce măsură se socoteşte piatra?
94. Ce fel de piatră se pune în temelia casei?
95. Cât de înalt se face zidul temeliei dela faţa pământului?
96. La ce înălţime dela pământ se aşează talpa casei?
97. Cum se numesc grinzile de lemn care se pun la baza casei pe zidul din temelie?
98. Cum se aşează talpa casei?
99. Ce fel de lemn se pune în talpa casei?
100. Cum se numesc grinzile cape se pun de-a curmezişul pe temelie?
101. Ce fel de temelie se face la casele a căror păreţi sânt din gard de nuiele?
102. Cum se numesc la casele cu păreţii din gard de nuiele parii care se bat în pământ
şi pe care se împletesc nuielele?
103. Cu ce se ung parii sau stâlpii bătuţi în pământ, pentru ea să nu putrezească
curând?
104. Cum se face partea din pământ la casele cu păreţii din pământ bătătorit, şi ce
nume poartă?
105. La casele cu păreţii din pământ bătătorit cum se face şi cum se numeşte cutia
lungă şi largă în care se pune pământul şi se bătătoreşte?
VI. Păreţii casei.
106. Păreţii sânt de cărămidă, de piatră, de bârne, de gard lipit cu pământ, sau făcuţi
în paiantă?
107. Se zice părete, perete sau altcum?
10S. Cum se aşează şi cum se încheie bârnele în păreţii de lemn ai caselor?
109. Cum se numeşte încheietura bârnelor la unghiurile casei?
110. Ce însemnează chcutoarea casei? Cum se rosteşte acest cuvânt în partea locului?
111. Se fac păreţii casei din bârne cioplite puse una peste alta şi încheiate la capete?
Sau se pun pe talpa casei, din distanţă în distanţă, vertical, stâlpi în a căror jghiaburi
se aşează bârnele, care formează păreţii caselor?
112. Cum se numesc stâlpii din fiecare colţ la casa alcătuită din patru stâlpi?
113. Cum se numeşte bârna care leagă stâlpii casei deasupra?
114. Cum se numesc stâlpi, în care se fixează mai târziu uşa?
115. Se zice uşor sau uştior sau altfel? Care e pluralul acestor forme?
116. Cum se numesc stâlpii din păretele casei în care intră ferestrele?
117. Cum se numeşte bârna care se pune deasupra uşorilor, uşii şi a ferestrei pentru ea
să fie păretele cât mai tare?
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118. Ce se înţelege prin obada casei?
119. Cum se numesc stâlpii care sprijinesc streşina casei?
120. Pe ce se sprijină podul sau tavanul casei?
121. E cunoscut cuvântul meşter-grindă? Ce însemnează?
122.Se lasă în părete, la casele făcute din lemn, un loc gol pentru cuptorul de pane?
Cum se numeşte acest loc gol?
123.La casele cu mai multe camere cum se numesc păreţii care le despart ?
124.Ce se înţelege prin paiantă (paidantă) ?
125.Câteodată la facerea unei case se foloseşte şi material dela alta mai veche; în
acest caz unele bârne sânt mat scurte sau au scobituri: cum se numeşte bucata de lemn
care se adauge sau cu care se umple scobitura?
126.Se întâlnesc des case cu păreţi din piatră tencuită?
127.Cum se fac păreţii de piatră tencuită?
128.Cum se numeşte tencuiala care se întrebuinţează la zidit ?
129.Se fac păreţii din cărămidă?
130.Cum se zidesc păreţii casei făcuţi în paiantă?
131.Sânt case făcute din gard lipit cu pământ?
132.Cum se construesc păreţii făcuţi din gard lipit cu pământ sau din gard de nuiele?
133.Ce nume poartă parii care se înfig pe talpă în colturile casei (sau dea dreptul în
pământ), la construirea păreţilor de gard lipit cu pământ?
134.Cum se zice în graiul comunei: proptea-proptele sau poprea-poprele, sau altfel?
Ce însemnează acest cuvânt?
135.Din ce se face împletitura de nuiele pentru păreţi, cum se face şi cum se numeşte?
136.Ce se înţelege prin vălătuci la păreţii făcuţi din nuiele?
137.Care parte a păreţilor de nuiele se numeşte pleteru gardului?
138.Cum se lasă loc liber pentru uşă şi pentru ferestre la păreţii împletiţi din nuiele?
139.Cu ce se lipesc păreţii de nuiele împletite?
140.Se fac în acea regiune case de pământ bătătorit?
141.Cum se fac păreţii din pământ bătătorit?
142.Cum se fac păreţii caselor cu lut bătut Ia scândură?
143.Cum se prepară pământul care se foloseşte la facerea păreţilor de acest fel?
144.Cum se procedează la lăsarea locului liber pentru uşi şi pentru ferestre ?
145.Ce mijloace se întrebuinţează pentru ea să se usuce amestecul de pământ din care
s’au făcut păreţii?
146.Cum se construesc casele cu tezic (tezee)?
VII. Uşa
147.Câte uşi are casa?
148.Ce deosebire e între uşa şi poartă?
149.Supt cuvântul uşă se înţelege numai partea care se închide şi se deschide, sau
totul, cu uşorii, pragul de jos şi de sus etc.?
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150.Cum se fac uşile?
151.Din ce sânt făcute uşile la casă?
152. Se fac şi uşi cu două aripi?
153. Gât de înalte şi cât de late sânt de obiceiu uşile?
154. Ce sânt stinghiile uşii ? Lise mai zice acestora şi altfel? (ramuri)...?
155. Ce se înţelege supt pragul uşii? Se mai numeşte şi altfel? Există un prag de jos
şi unul de sus?
156. În ce se ţine şi se învârte uşa?
157. Cum se numeşte rama de lemn a uşii? Rama aceasta e îmbrăcată în scânduri?
Dacă da, cum se numeşte îmbrăcămintea aceasta?
158. Se zice uşă sau uşe?
159. Cum trebuie să fie aşezată uşa pentru ea să nu se poată lua lesne dela loc?
160. Se obişnueşte vopsirea uşilor şi a cadrelor dela ferestre ? Cu ce se vopsesc?
161. Cum se încuie uşa ?
162. Se zice zarul uşei şi ce însemnează ?
163. Are uşa zăvor? Cum e făcut?
164. Pe ce apeşi ca să deschizi uşa?
165. fire uşa broască? Cum e făcută aceasta?
166. Are uşa cheie? Cum e făcută aceasta?
167. Ce feluri de încuietori se folosesc la uşă şi cum se numesc? Descrieţi-le dacă
sunt făcute de ţăran, arătând şi modul cum funcţionează.
168. Care din sistemele de încuiat sunt mai răspândite?
169. Cum se numeşte o uşă mare şi cum una mică?
VIII. Fereastra
170. Câte ferestre are casa?
171. Unde dau (sau răspund) ferestrele? (în uliţă, în curte, spre miazăzi etc.)
172. Ferestrele sunt fixe, se pot deschide sau alunecă în jghiaburile uşorilor?
173. Cum sunt făcute ferestrele care au o jumătate mişcătoare care se poate ridică
alunecând peste cealaltă jumătate?
174. Cât de late şi de înalte sânt ferestrele şi care e mărimea ochiurilor lor?
175. Cum se numeşte rama în care intră fereastra?
176. În ce sunt fixate sau se învârtesc ferestrele când se deschid şi se închid?
177. Cum se numeşte crucea de lemn care desparte fereastra în mai multe câmpuri?
Cum se numesc aceste câmpuri?
178. Câte ochiuri are o fereastră şi cum se numesc? Dacă fereastra e cu două aripi,
câte ochiuri are o aripă?
179. Se întrebuinţează cuvântul cerceveà? Care e forma exactă a cuvântului prin
partea locului şi ce însemnează?
180. Cum se numeşte scândura de jos a ferestrei şi ce se aşează pe ea?
181. Sânt duble ferestrele? Care case au ferestre duble?

https://biblioteca-digitala.ro

86

Vasile Todinca

(12)

182.Se întrebuinţează cuvântul geam? Ce deosebire se face între geam şi fereastră?
183.Au ferestrele geamuri de sticlă sau de alt material. Care din acest material se
întâlneşte mai des şi care mai rar; sau se găseşte numai la casele vechi?
184.Care material pentru geamuri se prepară de ţărani şi cum se prepară?
185.Dacă geamul e din piele cum se numeşte?
186.I se mai zice ferestrei şi altfel? Daţi rostirea exactă a acestui cuvânt, atât în
singular cât şi în plural.
187.Au ferestrele obloane? Cum li se mai zice acestora?
188.Pentru ca să nu poată fi sparte cu uşurinţă ferestrele şi mai ales pentru ea să nu
poată pătrunde hoţii în casă ce se pune la fereastră ?
189.Cu ce se închid ferestrile? Descrieţi aceste încuietori.
190.Cum se închid obloanele dela ferestre?
191. Se face la casă în fundul tinzii o fereastră mică şi pentru ce se face?
192. Se pun perdele la ferestre? Cum se numesc?
193. Cum se numeşte o fereastră mare şi cum una mică?
194. Se mai face la case câte o gaură în părete, în formă de fereastră oarbă, în care se
pun lucrurile mai des folosite? Cum se numeşte aceasta?
195. Cum se zice când e curent în casă din pricina uşilor şi ferestrelor deschise?
IX. Duşumeaua casei
196. Se face pardoseală la case ? Cum se numeşte ?
197. Care din camerele casei sânt podite cu scânduri şi care sânt cu pământ bătătorit?
198. Cum se prepară lutul cu care se face pardoseala casei?
199. Cum se face podirea casei cu scânduri?
200. Se întâlneşte în casele ţărăneşti pardoseală făcută din cărămidă şi dacă da, la
care casă se face ?
201. Cum se numesc lemnele pe care se sprijină podeaua casei la casele podite cu
scânduri?
202. Cum se numeşte poditura de scânduri?
203. Se obişnueşte a se vopsi poditura de scânduri?
204. Se obişnueşte înnegrirea podinei cu păcură sau cătran?
205. Cum şi cu ce se curăţă pardoseala casei?
205. Se pun pe podeaua casei scoarţe sau ţesături? În care camere se pun?
X. Podul şi tavanul casei
207. Cum se numeşte partea care e supt acoperiş?
208. Cum se face podul casei?
209. Ce deosebire e între pod şi podină?
207. Se face podul casei de scânduri sau din gard de nuiele lipii cu pământ sau altceva?
208. Podul este făcut deasupra tuturor camerelor casei sau numai peste unele?
Deasupra cărei camere nu se face pod?
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211. Aşezarea scândurilor pe podul casei cum se face? Se îmbucă una într’alta
marginile scândurilor?
212. Se obişnueşte lipirea sau spoirea cu pământ sau tencuială a feţei din casă a
podului, adecă tavanul, sau rămân numai scândurile giluite bine? Cum se numeşte
podul cu tavanul lipit?
213. Cum se numeşte podul a cărui fată de subt acoperiş este unsă cu pământ sau cu
tencuială şi cum cel care nu e uns?
214. Podul casei este închis sau e deschis? Cum se face unul şi cum celalalt?
215. Se face vreo despărţire în podul casei şi cu ce scop?
216. Cum se numeşte acea parte a podului care se face pe capetele eşite afară ale
grinzilor?
218. Cum se numeşte locul pe care se întră în pod şi unde este făcută această
deschizătură?
219. Cum se face urcarea în pod?
220. Ce nume li se dă lemnelor dela scări de care te ţii cu mâna când urci?
XI. Coperişul casei
221. Cum se face acoperişul casei?
222. Se zice acoperiş sau coperiş sau altcum?
223. Cum se numesc lemnele încheiate în formă de triunghiu care susţin coperişul?
224. Se face vreo deosebire între corni şi căpriori? Dacă da, în ce consistă această
deosebire?
225.În ce se fixează capetele de jos ale căpriorilor sau ale caprelor?
226.Doi căpriori încheiaţi cum se numesc?
227.Cum se încheie căpriorii la vârf şi cum i se zice locului de îmbinare?
228.Cum se numeşte căpriorul din mijloc (din sapa casei) care e mai lung şi se uneşte
cu culmea casei?
229.Au un nume deosebit cei patru căpriori dela cele patru cornuri ale acoperişului
casei; dacă da, care este acest nume?
230.Cum se numesc bucăţile de lemn prinse pe căpriori pentru ea să-i tină mai bine
încheiaţi şi pentru ea să le mărească rezistenta împotriva presiunei vântului?
231.Cum se numesc lemnele mai subţiri care se bat pe căpriori şi care susţin ţiglele
sau şindila?
232.Cum se zice: laţ, cu pluralul laţuri sau leţ, cu pluralul leţuri sau altfel?
233.Cu ce sunt învelite casele cu ţiglă, olane, tablă, tinichea, scânduri, şindilă, draniţă,
paie, stuf, şovar, trestie, papură, coceni de porumb, coji de teiu, sipică, şiţă, etc.?
234.Se zice şindila sau şindrilă sau şândră sau draniţă sau altcum? Există şi verbul a
şindilì sau a şindilì o casă, sau alt verb?
235.Ce deosebire se face între şindrile şi între îndoiele ? Cum se face acoperirea
caselor cu unele şi cum cu altele?
236.Cum se zice despre şindilele care sunt rău băgate una într’alta şi cum despre cele
bine încheiate ?
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237. Cum se zice când se retează şindilele pentru a avea aceeaşi mărime?
238. Cum se lucrează şindilele pentru ca să poată fi bune de pus pe coperiş ?
239. Cum se numeşte instrumentul cu care li se face jghiabul?
240. Cum se numeşte jghiabul în care se îmbucă şindilele una într’alta?
241.E obiceiul să se facă o muche dinţată din şindile la vârful acoperişului? Cum se
numeşte această muche?
242.Cum se numeşte partea cea mai înaltă a coperişului casei?
243.Ce se înţelege subt straşina casei? Cum se zice straşină, streşină sau streşină sau
străşină sau altfel? Transcrieţi rostirea exactă a acestui cuvânt atât în singular cât şi
în plural.
244.Cum este făcută straşina la casele de lemn şi cum la cele cu păreţii din pământ
bătătorit?
245.Se pun la coperiş la casele care nu au streşină nişte scurtături de lemn, lungi cam
de un metru (peste care se face coperişul) pentru a fi-feriţi de ploaie păreţii? Cum se
numesc aceste?
246.Cum se numeşte lemnul în formă de triunghiu care se aşează între coperiş şi
căpriori pentru a ridică straşina casei şi a feri de ploaie păreţii?
247.Ce credinţe are poporul în legătură cu straşina casei ?
248.Ce se înţelege prin poiata sau apărătoarea casei?
249.Care parte din acoperişul casei poartă numele de sapa casei? Ce însemnează
fundoaia (fundoania) casei?
250.Care parte a acoperişului se numeşte plasă?
251.Ce se înţelege prin scaunul podului sau scaunul de grinzi? Cum se construeşte
şi la ce serveşte?
252.Cum se face acoperişul din paie? Sunt dese casele cu acest acoperiş?
253.Cum se aşează paiele sau stuful pe acoperişul casei?
254.Au un nume deosebit cuiele care fixează laţurile de coperiş, atunci când el este
făcut din stuf? Cum se numesc?
255.Sânt paiele pe acoperiş legate sau numai aşezate unele peste altele? Dacă sânt
legate, cum se numesc legăturile?
256.Cum se numeşte unealta cu ajutorul căreia se suie paiele pe acoperişul casei?
257.Paiele de pe acoperiş formează un plan neted sau sânt aşezate în trepte? Cum se
numesc aceste trepte de pe acoperiş?
258.Dacă acoperişul e de paie, cum se numesc prăjinile care, legate de vârf, se lasă
pe de o parte şi pe de alta a acoperişului ea să-1 sprijine împotriva vântului?
259.Cum se face acoperirea casei cu tablă?
260.Cum se face acoperirea casei cu ţiglă?
261.Unde este făcută gura podului?
262.Are acoperişul deschizături (ferestre, ochiuri) pentru ea să pătrundă lumina şi
aierul în pod, sau să iasă fumul? Cum se numesc?
263.Se obişnueşte a se pune cruce pe acoperişul casei? Ce se crede despre casele cari
nu au cruce?
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264.Ce se mai pune în loc de cruce pe vârful acoperişului casei?
265. Cum se numeşte parul ascuţit care se pune în vârful caselor ţărăneşti?
XII. Prispă, cerdac, pridvor, târnaţ
266. Ce este prispa casei şi cum se face?
267. Cum se zice prispă sau prismă sau altfel?
268. Se face la casă pridvor sau târnaţ? Dacă se face, descrieţi cum se construeşte şi
la ce serveşte?
269. Pe care lăture a casei se face prispa, pridvorul sau târnaţul?
270. Cum se numesc grinzile din care este făcută prispa, pridvorul sau târnaţul?
271. Cum se numesc stâlpii care sunt fixaţi cu capătul de jos în grinzile prispei, iar cu
cel de sus în grinda dela acoperişul casei?
272. Cum se numeşte crestătura făcută în piciorul de sus al prispei?
273. Ce se înţelege prin prispa pragului?
274. Cum se numeşte partea bătută cu scânduri la pridvor?
275. Cum se numeşte căpătâiul crestat al stâlpilor unei case ţărăneşti?
276. Se fac casele cu cerdac (sau ceardac)? La ce serveşte?
277. Ce e foişorul casei?
278. Ce e parmaclâcul casei?
XIII. Pivniţa
279. Cum se construeşte o pivniţă?
280. Ce numire are pivniţa în partea locului?
281. Cum se numeşte locul pe unde se intră în pivniţa şi cum e făcut?
282. Cum se numeşte lemnul cu care se propteşte uşa pivniţei?
283. Ce numire au scobiturile făcute în zidul pivniţei unde se păstrează diferite lucruri?
284. Cum se numeşte tavanul pivniţei?
285. Ce se ţine în pivniţă?
XIV. Încăperile
286. Cum se numesc încăperile unei case?
287. Câte camere are o casă de om bogat şi la casele sărace cum se numeşte fiecare
cameră?
288. La ce se întrebuinţează fiecare cameră din casă?
289. Cum se numeşte o odaie mică şi cum una mare?
290. Cum se numeşte încăperea în care intrăm deadreptul de afară?
291. Unde se află tinda de obiceiu?
292. Care este pluralul cuvântul ui tindă? Se zice uşa tinzii sau uşa tindei?
293. Are tavan tinda sau e deschisă deasupra?
294. Cum se numeşte partea dindărăt a tinzii unde se află vatra, cuptorul?
295. Cum se numeşte bucătăria ţăranului?
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296.Bucătăria face parte din casă, sau e clădită afară?
297.Cum se numeşte bucătăria unde fierbe ţăranca vara?
298.Cum se numeşte încăperea în care se păstrează de ale mâncării?
299.Cămara se ţine de edificiul casei sau e zidită alături?
300.Ce se mai ţine în cămară afară de mâncări?
301.Dacă au casele două cămări, cum se numesc şi ce se păstrează în fiecare?
302.Ce se tine în podul cămării?
303.Locuieşte cineva în cămară? Cine şi când?
304.Cum se numeşte încuietoarea dela cămară?
305.Mai are cuvântul cămară şi alte înţelesuri?
306.Unde locuiesc şi unde dorm ţăranii?
307.Cum se numeşte odaia în care se primesc oaspeţi?
XV. Soba, vatra, cuptorul, hornul
308.Care sânt mijloacele de încălzire ale caselor ţărăneşti?
309.Ce fel de cuptoare se folosesc pentru încălzirea camerelor?
310.Ce deosebire este între soba moldovenească şi soba nemţească?
311. Ce se înţelege prin sobe cu ocniţe? Cum sunt făcute?
312.Ce este soba oarbă?
313.La casele ţărăneşti sânt şi sobe cu ţeve sau hurloaie?
314.Cum se numeşte întocmirea din preajma cuptorului pe care îşi pun ţăranii hainele
la uscat?
315.Ce se înţelege la sobă sau cuptor prin cuvântul firidă? Cum se rosteşte în partea
locului?
316.Cu ce se scoate jarul din cuptor sau sobă?
317.Cuvântul sobă mai are şi alt înţeles?
318.Ce fel de combustibil se întrebuinţează pentru încălzire? Cu ce face focul?
319.Care e deosebirea între cuptor şi vatra?
320.Se zice cuptor, cuptior, cupcior, sau altfel şi care e forma dela plural a cuvântului?
321.Cum se numeşte zidul de peatră sau de cărămidă pe care este aşezat cuptorul de
pâne?
322.Se zice uşa sau gura cuptorului de copt?
323.Cum se numeşte tinichiaua cu care se astupă gura cuptorului sau uşa cuptorului?
324.Ce numire are gaura lăsată în cuptorul de pane prin care acesta răsuflă?
325.Cum se numeşte locul de pe cuptorul de copt unde de obiceiu dorm copii?
326.Cum se numeşte acoperemântul de lemn care adăposteşte cuptorul în cazul când
acesta nu e în casă?
327.Ce este căloiul (căloniul)? Cum este construit şi din ce părţi constă?
328.Ce este cămineţul?
329.Ce este camiţa?
330 Din ce material şi cum este zidită vatra? Se zice vatpă veatră, sau altfel?
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331. Cum se numeşte ridicătura de zid pe care este aşezată vatra sau soba?
332. Pe ce se sprijinesc lespezile de peatră care duc fumul din vatră în pod?
333. Ce se înţelege prin muche la casele unde focul se face în vatră? Care e rostirea
locală a acestui cuvânt ?
334. Cum se numeşte coiful sau lădiţa vetrei unde se adună cenuşa?
335. Ce se înţelege prin cotruţ sau cotruţă?
333. Ce numire se dă obiectului de piatră sau de fier care se pune pe vatră supt lemnele
ce ard, cu scopul de a le ridică, pentru a arde mai bine ?
337.Cum se numeşte spaţiul dintre vatră sau sobă şi păretele din dos, unde se culcă
adesea copiii şi bătrânii?
338.Pe unde iese fumul?
339.Din ce se face coşul sau hornul casei?
340.Cum se numeşte la casele fără coş întocmirea deasupra vetrei sau cuptorului care
prinde fumul şi scânteile?
341.De ce credeţi că se numeşte aşa?
342.Cum se numeşte coşul sobei?
343.Ce numire are coşul care nu iese prin coperiş ?
344.Cum se construieşte coşul care conduce fumul numai până în pod şi nu iese prin
coperiş ?
345.Cum se numeşte partea coşului care iese deasupra coperişului ?
346.Pe unde iese fumul din horn în tindă?
347.Cum se numeşte coşul făcut din nuiele şi lipit cu lut ?
348.Ce se pune pe gura coşului în pod pentru ea scânteile să nu se ridice la coperiş ?
349.Ce se vâră iarna în hogiag pentru a opri ieşirea căldurii?
350.Pentru ce se conduce fumul în podul casei ?
351.Cum şi unde este construit fumariul şi la ce serveşte ?
XVI. Luminatul
352.Care sânt mijloacele cu ajutorul cărora se luminează o casă ţărănească?
353.Din ce sânt făcute lumânările pe care le arde ţăranul?
354.Se face deosebire între lumânare şi lumină ?
355.în ce se tine lumânarea ?
356.Cum se numeşte o lumânare care s’a ars aproape întreagă şi n’a mai rămas decât
o bucăţică ?
357.Ce e mucul lumânării?
358. E cunoscut cuvântul lămpaş? Şi ce însemnează?
359. E cunoscut cuvântul felinar sau i se zice altfel?
360. E cunoscut cuvântul opaiţ? Şi ce însemnează?
361.E cunoscut cuvântul candelă? Când se aprinde candela?
362.Cu ce se umple opaiţul şi candela, ca să ardă?
363.Cum se numeşte partea care arde la lumânare, la opaiţ, la lampă şi la candelă ?
Din ce e făcută?
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364.E cunoscut cuvântul fitil? Ce însemnează?
365.E cunoscut cuvântul feştilă? Ce însemnează?
366.E cunoscut cuvântul faclă? Ce însemnează?
367. Cum i se zice în partea locului la chibrit?
368. Se întrebuinţează scăpărătoarea, amnarul şi cremenea la aprins?
XVII. Văruirea casei
369. Cum se numesc lemnele subţiri care se bat pe păreţii de lemn pentruca să ţină
tencuiala sau lutul?
370. Cu ce se amestecă tencuiala cu care se izbesc păreţii dacă ţăranii urcau să facă
păretele mai gros?
371. Cum se face lipitura sau tencuiala păreţilor?
372. Cu ce amestec de materii se lipesc păreţii caselor?
373. Cu ce se netezeşte păretele?
374. Ce se înţelege supt muruiala, spoiala şi văruirea păreţilor?
375. Se zice a unge, a vărul, a bol, sau altfel?
376. De câteori pe an se Dăruieşte casa pe dinăuntru şi când se vopseşte pe din afară ?
377. Cum se prepară varul cu care se unge sau se văruieşte casa?
378. Ce se pune în var pentru ea el să aibă diferite colori?
379. Cu ce se colorează partea de jos a păreţilor, de afară?
380. Se face brâu la casă? Cum e pluralul dela acest cuvânt?
381. Se obicinuieşte a se vărui cuptorul?
382. Cu ce unealtă se văruiesc păreţii casei?
383. Dacă e obiceiul să se facă figuri pe câmpul alb al păreţilor, ce înfăţişare au
acestea?
384. Când în casă e o fată de măritat, se face altă zugrăveală feţii caselor?
385. Cum se prepară vopseaua cu care se vopsesc uşile şi ferestrele?
386. Cum se zice când se iveşte umezeală pe păreţi?
387. Cum se zice când se fac bureţi pe lemnăria casei?
388. cum se zice când tencuiala sau varul de pe casă se umflă şi începe să cadă de pe
păreţi?
XVIII. Curtea, grădina, îngrădirea
389. Dacă mai este în curte şi o a doua casă de locuit, cum se numeşte şi la ce serveşte?
390. Cum se numesc cu un cuvânt toate clădirile de pe lângă casă care se ţin de o
gospodărie ?
391. Cum se numesc clădirile din jurul casei?
392. Cum se numesc clădirile din curtea unui mare proprietar?
393. Cum se numeşte curtea unei case ţărăneşti?
394. Ce deosebire de înţeles este între cuvintele curte, ocol, bătătură, obor, ogradă ?
395. E o deosebire de înţeles între curtea ţărănească şi curtea boierească?
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395. Au toate casele curte?
397. Unde este de obiceiu curtea: înaintea casei, împrejurul casei sau îndărătul casei?
398. Dacă locul îngrădit din jurul casei este împărţit în mai multe părţi, cum se
numeşte fiecare parte şi la ce serveşte?
399. Cum se numeşte partea curţii dinaintea casei?
400. Cum se numeşte locul pe care se treieră bucatele?
401. Ce fel de îngrădituri se obicinuiesc în jurul casei, a curţii şi a grădinii? cum se
face fiecare din ele?
402. Ce se numeşte gard?
403. Cum se numesc gardurile de scândură?
404. Cu ce este îngrădit ocolul?
405. Ce îngrăditură are oborul?
406. Pe unde se intră în curte?
407. Câte porţi are o curte şi cum se numeşte fiecare?
408. Cum se obicinuieşte să se facă poarta în partea locului?
409. Poarta este acoperită?
410.Se obieinuieşte să se împodobească porţile cu crestături?
411. Desemnaţi o poartă aşa cum se obicinuieşte în partea locului şi daţi în rostirea
locală toate părţile ei.
412.Cum se numeşte poarta mai mică şi unde obicinuieşte să se facă?
413.Cum se numeşte trecătoarea prin gard sau peste gard, dela un vecin la altul?
XIX. Şura, grajdul şi alte acarete
414.Cum se numeşte locul unde se ţine nutreţul ?
415.Unde se mai ţine nutreţul pentru vite?
416.Se construieşte şura supt acelaşi acoperemânt cu casa?
417.Cum se numeşte deschizătura din acoperişul şurii care serveşte la punerea
nutreţului?
418.Cum se numeşte partea în care sânt adăpostiţi boii, vacile şi caii?
419.În ce se aşează nutreţul când li se dă de mâncare boilor şi cailor?
420.Cum se numeşte podul grajdurilor unde se păstrează nutreţul ?
421.Ce deosebire este între podul şurii şi podul grajdului.
422.Ce nume se dă deschizăturii din păretele şurii, care comunică cu grajdul, pe unde
se dă de mâncare vitelor ?
423.Se zice uşa, vramiţa sau porţile şurii?
424.Cum se numeşte încuietoarea şurii, a grajdului şi cum e construită?
425.Ce obiecte se ţin în şură
426.Pe unde se aruncă gunoiul din grajd?
427. Cum se numeşte grămada de gunoi care se scoate din grajd?
428. Unde se mai depune gunoiul şi murdăriile?
429. Cum se numeşte partea în care se adăpostesc oile şi caprele ţinute acasă?
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430. Unde se adăpostesc viţeii şi purceii?
431. Cum se numeşte partea unde se adăpostesc porcii?
432. Cum se numeşte locul unde se ţin găinile, raţele, gâştile etc.?
433. Cum se numeşte adăpostul porumbilor?
434. Cum se numesc locurile unde se ţine plugul, căruţa, vasele de vie etc.?
435. Unde se ţine porumbul (popuşoiul, cucuruzul)?
436. Cum se numeşte locul unde se află mai multe coşare sau hambare?
437. Cum se numeşte groapa în care se păstrează cartofii sau grâul?
438. Ce însemnează pătul, cum se face şi la ce serveşte?
439. Cum se numeşte locul unde se păstrează fructele şi unde este făcut?
440. Cum se numeşte locul unde se bat popuşoii?
441. Din ce e făcut, unde e situat şi la ce se întrebuinţează hambarul?
442. Se întrebuinţează cuvântul şandrama şi ce înţeles are?
443. Ce însemnează cuvântul budă?
444. Există velniţe sau tescovine de prune?
445. Cum se numeşte zidirea laterală din curtea ţăranului în care ţin căzi şi bădăniţi
pentru comină de prune?
446. Cum este construită căzăniţa în care se ţine cazanul de fiert rachiu şi călpacul cu
lulele lui?
447. Unde e făcută umblătoarea? Cum se mai numeşte ea?
XX. Fântâna
448. De unde se aduce apa de băut?
449. Are fiecare casă fântână?
450. Îi mai zice la fântână şi altfel?
451. Se întrebuinţează fântâna cu cumpănă sau altfel de fântâni?
452. Cum se numesc diferitele feluri de fântâni?
453. Cum se construieşte fântâna?
454. Cum se numeşte cel care sapă o fântână?
455. Care sunt părţile fântânii? Să se descrie fiecare parte şi - dacă se poate - să se
facă şi un desemn al ei.
456. Cum se curăţă fântâna?
457. Cum se seacă fântâna?
458. Ce se face când în fântână a căzut un lucru necurat?
459. Ce se face când s’a înecat cineva în fântână?
460. Cu ce se scoate apă din fântână?
461. Ce fel de cuvinte se întrebuinţează în partea locului pentru ca să se arete că apa
are un gust deosebit?
462. Sânt în partea locului fântâni cu apă minerală sau sărată? Dacă da, cum se
numesc?
463. Când sânt la câmp, la lucru, de unde iau ţăranii apă de băut?
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464. Cum se numeşte vasul în care se păstrează apa de băut ?
465. Ce credinţe sânt împreunate cu facerea unei fântâni?
XXI. Obiceiuri şi credinţe în legătură cu casa.
466. Ce credinţe şi obiceiuri sânt împreunate cu alegerea unui loc de casă?
467. Ce se crede în legătură cu întreruperea lucrului început la zidirea unei case?
468. Ce se crede că se poate întâmpla când te muţi în casă nouă?
469. Se obicinuieşte să se facă sfinţirea locului unde se începe zidirea unei case?
470. Fundamentul, după ce s’a isprăvit, se sfinţeşte?
471. Pentru ce se face sfeştanie în casele nouă?
472. Ce fel de credinţe se leagă de casa simţită şi ce se crede despre cea care n’a fost
sfinţită?
473. Când se zideşte o casă nouă, ce obicinuiesc ţăranii să puie în zid?
474. De ce se zidesc în zid bani ?
475. E obiceiul să se zidească vietăţi în zid? Se cunosc legende despre asemenea
cazuri? Să se povestească asemenea legende.
476. Ce se crede despre omul a cărui umbră a fost zidită?
477. Când se face cuptorul la o casă, se pune ceva în zid? Ce şi pentru ce?
478. Se pune o căpăţină de cal pe coperişul casei şi ce rost are?
479. De ce-şi face barza cuibul pe coperişul casei?
480. Ce se crede despre cel care sparge cuibul paserilor dela streşina casei?
481. Ce superstiţii are poporul în legătură cu vatra?
482. Ce superstiţii are poporul în legătură cu hornul ?
483. Cu uşa casei?
484. Ce superstiţii are poporul în legătură cu straşina casei?
485. ce superstiţii are poporul în legătură cu fereastra?
486. Ce se crede despre vâlva care păzeşte casa?
487. Ce se erede despre şarpele de casă?
488. Ce este ştima şi ciasornicul morţii ?
489. Însemnaţi, cu explicarea lor, alte cuvinte, care nu privesc casa şi părţile ei, dar
care se întrebuinţează în satul d-voastră fără să fie cunoscute în alte părţi.
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