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Date despre informator: 

Nume, prenume, patronimic, anul şi locul naşterii (satul, comuna, judeţul, raionul), 
studii, ocupaţie. 

 
III. Instrumentele autofone 

 
Drâmba. 

1. Este răspândită sau nu interpretarea muzicală din drâmbă în localitate? 
2. Care sunt denumirile locale ale instrumentului? 

3.  În care împrejurări se practică interpretarea din drâmbă? 
4.  Există sau constructori de drâmbe în localitate sau în localităţile 

învecinate? 
5.  De unde procură interpreţii drâmbele? 
6.  Dacă interpretarea muzicală din drâmbă nu se mai practică – de când? 

 
Duruitoarea. 

1. Există sau nu în localitate instrumentul? 
2. Care sunt denumirile locale ale instrumentului? 

3. Este utilizată duruitoarea în cadrul obiceiului Pluguşorului la Anul Nou? 
4. Este utilizat instrumentul în alte scopuri? 

5. În care anume? 
 

Plăci de lemn (bici), beţe lovite. 

1. Sunt întâlnite procedeele sonore produse prin lovirea lemnelor? 

2. De către cine sunt practicate (bărbaţi, femei, copii)? 
3. Ocaziile la care acestea sunt utilizate. 
4. Se practică în localitate cu ocazia sărbătorilor de iarnă obiceiul Caprei, 

Cerbului, Calului ş.a. şi dacă purtătorul botului din lemn a măştii de animal 
susţine ritmul jocului prin lovirea (intercroşarea) maxilarelor? 

 
Clopotele.  

1. Se întâlneşte sau nu instrumentul în localitate? 
2. Ce fel de clopote sunt cunoscute şi utilizate? 

3. Ce denumiri poartă (clopote, clopoţel, talancă, zurgălău ş.a.)? 
4. În turma de oi, capre, la cai se obişnuieşte dotarea acestora cu astfel de 

instrumente? 
5. Urarea pluguşorului, interpretarea colindelor propriu zise sunt însoţite de 

sunetul clopoţeilor (unu, doi, trei etc.)? 
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6. Măştile din cadrul sărbătorilor de iarnă poartă accesorii sunătoare de felul 
clopoţeilor? 

7. Care măşti anume („capra”, „cerbul”, „căiuţii”, altele)? 
8.  Poartă alte autofone măştile menţionate? 
9. Dacă aceste obiceiuri nu se mai practică – de când? 

 
Harapnicul, biciul. 

1. Se întâlnesc şi sunt folosite aceste obiecte sunătoare (producătoare de 
zgomote) în cadrul uratului cu Pluguşorul? 

2. Din ce erau făcute? Cine le făcea? Cât de mari trebuiau să fie ca să sune 
bine? 

3. Plesnitul harapnicului sau al biciului se practică în cadrul altor obiceiuri – 
care anume? 

4. Poartă alte denumiri harapnicul, biciul în localitate şi care anume? 
5. Alte autofone. Cum se numesc şi cu ce prilej sunt folosite ele? 

 
Date despre cercetătorul care inventariază 

    sau cercetează instrumentele muzicale: 
            Numele, anul naşterii, instituţia, funcţia, 
             data realizării investigaţiei. 

 


