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Date despre informator: 

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

 
 
II. Pseudo- instrumentele sau imitaţiile instrumentale 

 

1. Frunza. Este sau nu răspândită interpretarea muzicală din frunză. Din 
frunzele căror plante se cântă (cais, fag, gutui, iederă, liliac, salcâm, vişin)? Cine 

cântă (bărbaţi, femei, copii)? Cu timbru căror instrumente muzicale este asociat 
cântatul din frunză? Dacă nu se mai cântă – de când şi din ce cauză? 

2. Coaja de mesteacăn. Este sau nu răspândită interpretarea muzicală din 
coajă de mesteacăn. Cine cântă (bărbaţi, femei, copii)? Cu timbru căror 
instrumente muzicale este asociat cântatul din coajă de mesteacăn? Dacă nu se mai 

cântă – de când şi din ce cauză? 
3. Firul de iarbă. Este sau nu răspândită interpretarea muzicală din fir de 

iarbă. Din firele căror plante se cântă? Cine cântă (bărbaţi, femei, copii)? Cu 
timbru căror instrumente muzicale este asociat cântatul din fir de iarbă? Dacă nu se 

mai cântă – de când şi din ce cauză? 
4. Solzul de peşte sau înlocuitorul acestuia. Este sau nu răspândită 

interpretarea muzicală din solz de peşte? Din solzii căror specii de peşte se cântă 
(crap, crap-oglindă, şăran, plătică, caras)? Cine cântă (bărbaţi, femei, copii)? Cu 

timbru căror instrumente muzicale este asociat cântatul din solz de peşte? Dacă nu 
se mai cântă – de când şi din ce cauză? Se înlocuieşte sau nu solzul de peşte cu 

lame din alte materiale? Cu care anume? 
5. Fluieratul, şuieratul, dârlăitul, lălăitul. Se practică sau nu fluieratul 

sau şuieratul printr-o monedă cu centrul găurit, din ghindă? Se practică sau nu 

fluieratul sau şuieratul cu ajutorul altor obiecte? Care sunt aceste obiecte? Se 
practică dârlăitul cu ajutorul foiţei de hârtie presată de buze cu latul unui pieptene? 

Se dârlăieşte cu ajutorul altor obiecte? Cu care anume? Este răspândită practica 
lălăitului? Cu ce ocazii se lălăieşte? Cine obişnuiesc să practice astfel procedee de 

imitaţie instrumentală (bărbaţi, femei, copii)? Cine cântă din drâmbă (bărbaţi, 
femei, copii)?   

 
Date despre cercetătorul care inventariază 

    sau cercetează instrumentele muzicale: 
            Numele, anul naşterii, instituţia, funcţia, 

             data realizării investigaţiei. 

 


