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'

Prefată
,

'

'

Definită drept una dintre importantele specii melopeice ale genului liric, doina
românească şi-a însuşit şi dezvoltat, de-a lungul secolelor, acea expresie poetico-muzicală de
largă cantabilitate, unică şi irepetabilă, prin care se afirmă excepţionala capacitate creatoare a
spiritului uman. Cu origini care se pierd în timpuri imemoriale, cu o modalitate de performare
introvenită, solitară şi individuală, non-spectaculară, cu un model melodico-ritmic specific
şi cu o intensitate nebănuită a stărilor emoţionale relevare, doina îmbogăţeşte patrimoniul
cultural al omenirii prin nenumărate modele care ating, deseori, anvergura capodoperelor.
Lucrarea Doina din Maramureş, Oaş şi Bucovina sintetizează munca susţinută, întinsă pe

mai mult de un deceniu, dedicată de cercetătoarea Eugenia Cernea (n. 1927) studiului acestei
specii, constituind, în acelaşi timp, un act de necesară restituire şi valorificare a patrimoniului
existent în Arhiva Institutului de Etnografie şi F olclor „Constantin Brăiloiu" al Academiei Române
(AIEF ). Prezenta apariţie editorială reuneşte studiile etnomuzicologice, analizele şi transcrierile
muzicale circumscrise temei, tipărite sau inedite, care ilustrează şi reflectă interesul ştiinţific al
autoarei fuţă de acest subiect. În vederea elaborării în această formă au fost luate în considerape
cele mai importante lucrări ale autoarei: Doina din nordul Transilvaniei - Contribuţii la studiul
particularităţilor compoziţionale şi stilistice, în: Studii

de

muzicologie. voi. VI, Editura Muzicală,

Bucureşti, 1970, p. 181-204; Despruvoluţia rifJinei bucovinene, în: REF, nr. 2/1970, p. 133-142;
Doina din Maramureş, Oaş şi Bucovina (Tipologie), mss. 16 SM I AIEF, 1979; Aspecte ale structu rii,

particularităţilor şi evoluţiei rifJinei bucovinene, în: Studii de muzicologie, voi. XV, Editura Muzicală,
Bucur�, 1980, p. 297-341. Materialul teoretic care a stat la baza acestui volum se bazează,

într-o măsură importantă, pe cele două studii publicate în seria Studii

de muzicologie,

în timp ce

transcrierile reproduc în fucsimil paginile manuscrisului din AIEE Această decizie readqională a fost
determinată, în principal, de intenpa de a fi evitate redundanţele şi/sau similarităţile dintre diversele
texte citate. În acelaşi timp, abordarea tematică din perspectiva unei contribupi suplimentare adusă
în cercetarea genului, fără pretenţia ca aceasta să epuizeze într-un mod exhaustiv, subiectul, este în
măsură să preîntâmpine caracterul superfluu şi inoperant al demersului.
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Cele trei secţiuni principale care subordonează ansamblul materialului documentar
şi ştiinţific acoperă, cu o pondere aproximativ egală, zonele studiate: Maramureşul, Oaşul
şi Bucovina. Este incontestabil că, în domeniul cercetărilor etnomuzicologice aplicate,
Maramureşul reprezintă punctul de pornire al culegerilor şi studiilor de folclor muzical, încă
din primele decenii ale secolului al XX-iea. Ulterior antologiei realizate de Bela Bartok -

Volksmusik der Rumănen von Maramureş (Orei Masken Verlag, Milnchen, 1 923), reeditată în

ciclul Rumanian Folk Music, voi. V, Maramureş County (Ed. Benjamin Suchoff, The Hague,
Martinus Nijhoff, 1 975)

-

studiile privind doina au fost integrate în sinteze pe care le datorăm

unor reprezentanţi de marcă ai etnomuzicologiei româneşti: Constantin Brăiloiu, Tiberiu
Alexandru, Emilia Comişel, Mariana Kahane, Ghizela Suliţeanu, Eugenia Cernea, Cristina
Rădulescu-Paşcu, Gheorghe Oprea ş.a. În acest context, lucrarea de faţă poate fi socotită drept
un demers cu valenţe integratoare, sprijinit pe varietatea şi calitatea exemplară a corpusului
pieselor constituente.
Identificând o surprinzătoare diversitate a modelelor poetico-muzicale de doină,
constatăm că această prezenţă infirmă parţial ipoteza, avansată de Bela Barr6k la începutul
deceniului al treilea al secolului trecut, privind existenţa unui tipar melodic unic,
singular, caracteristic atât pentru repertoriul liric cât şi pentru cel epic. Vechimea iniţială
a speciei dar şi disoluţia ei ulterioară, prin împrumuturi semantice masive şi transferuri
funcţionale succesive, sunt factori care exprimă, în timp, dezvoltări motivice şi tematice
exponenţiale. Unicitatea tipologică a horei lungi maramureşene, care fusese remarcată
de Barr6k, la începutul secolului al XX-iea, a făcut loc unui fenomen transformaţional
foarte activ în a doua jumătate a veacului trecut, încă actual. Sunt două realităţi sonore
diferite, concordante cu dinamica istorică şi socială. Din această perspectivă, considerăm
că ar trebui privit cu precauţie accentul pus de autoare, cu obstinaţie şi insistenţă, pe
ideea dezagregării ireversibile a speciei prin cristalizarea expresiilor muzicale. Tot aşa cum
atitudinea criticistă excesivă, manifestată de Eugenia Cernea faţă de teoriile lui Bela Bart6k
- cu referire la originea horei lungi - sau în legătură cu ipotezele avansate de Larisa Agapie
- în cazul filiaţiei doinei bucovinene - pot fi interpretate, credem noi, în cheia unui posibil
tribut ideologic specific epocii în care au fost redactate aceaste lucrări.
Fiind cunoscută sub mai multe denumiri (horea lungă, horie pa lungu, horea cu noduri,

horea

cu

.
cioturi, horea-n grumaz, horea adâncată), doina maramureşeană integrează, prin

forma liberă, improvizatorică, o constantă sonoră definitorie care o apropie dar, totodată,
o şi diferenţiază faţă de repertoriul liric din celelalte regiuni ale României. Spre deosebire de
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celelalte tipuri zonale ea se bazează pe o structură tripartită în care se recunosc întotdeauna
cele trei elemente constitutive - interjecţia anacruzică incipientă, secţiunea improvizatorică
ornamentată prin loviturile de glotă (aşa-numitele „noduri") şi finalul cadenţial recitativ pe
un sunet repetat (recto-tono). Dincolo de această structură abstractă, asumată mai curând
prin necesităţi analitice, începe marea aventură a descoperirii variantelor, de o diversitate şi
varietate nebănuită.
Legat structural de Maramureş, Oaşul constituie o entitate folclorică distinctă şi
pregnantă, care îl departajează de zona limitrofă prin delimitări şi diferenţieri evidente. În
studiul dedicat doinei din Nordul Transilvaniei, Eugenia Cernea avansează ipoteza că, prin
amploarea formulelor improvizatorice ornamentate, vechimea unor piese din Oaş o poate
devansa chiar şi pe cea a doinelor maramureşene. Concluzia este demonstrată prin existenţa
unui număr restrâns de rânduri melodice în cazurile doinelor oşene, comparativ cu piesele
omonime din Maramureşul învecinat.
Ultima parte a prezentei lucrări, dedicată doinei din Bucovina, surprinde trăsăturile
caracteristice speciei în această regiune, pe baza unui material documentar de aproximativ

300 piese, dintre care 1 32 au fost transcrise de autoare pe baza înregistrărilor pe fonograf,
disc şi bandă de magnetofon, efectuate în judeţele Suceava, Botoşani, Neamţ, Bacău şi Iaşi.
Pentru o analiză comparativă, Eugenia Cernea a folosit şi culegerile din comunele Leşu
şi Şanţ (judeţul Bistriţa-Năsăud), existente în Arhiva Institutului de Etnografie şi Folclor
„Constantin Brăiloiu", conţinând un foarte valoros material documentar. Se relevă, încă
de la începutul studiului, nota distinctivă a doinei bucovinene, jalea, exprimată în imagini
poetico-muzicale de o sensibilitate ieşită din comun. Tematica doinelor evocă deseori lipsa
norocului, durer�a despărţirii, înstrăinarea, tristeţea, transgresând şi alte areale funcţionale:
obiceiurile de înmormântare (bocet, doină „la mort", „de jele la mort") sau poemele
păstoreşti de tipul „ciobanul care şi-a pierdut oile''. Autoarea analizează doina bucovineană
prin raportare la un tip melodic unic, articulat în mai multe subtipuri şi variante indefinite
din punct de vedere numeric, reprezentând diverse stadii de evoluţie şi direcţii de ramificaţie.
Existenţa străveche a speciei în Bucovina este continuată evolutiv, de la· forme arhaice la
structuri arhitectonice ample improvizatorice, părăsite la rândul lor în favoarea unor forme
cristalizate, ultimele constituind punctul din care doina poate să migreze în repertoriul
cântecului propriu-zis, al romanţei sau chiar în repertoriul instrumental de joc.
Circumscrisă expresiilor predominant vocale, doina din Maramureş, Oaş şi Bucovina
poate fi întâlnită şi în forme instrumentale, mai rare şi supuse unui proces numit de autoare
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„de instrumentalizare", prin care performerii adaptează melodiile de doină în conformitate
cu specificul fiecărui instrument. Valenţele funcţionale, afective şi estetice sunt astfel parţial
păstrate, până în momentul în care funcţia spectaculară devine dominantă.
*

Complexitatea prelucrării editoriale a materialelor care au stat la baza acestei lucrări - atât
manuscrise cât şi tipărite - a presupus şi unele intervenţii şi/sau corecţii inevitabile operate pe
seama textului iniţial. Am avut în vedere în primul rând fluenţa stilului de exprimare - caracterizat,
în scrierile originale, prin formulări redundante, greoaie sau confuze - dar şi clarificarea unor
probleme care ţin de acurateţea ştiinţifică. Din această perspectivă au fost eliminate formulările
pleonastice şi/sau repetitive, precum şi construcţiile stereotipe, obsesive, prezente în cadrul unui
paragraf. Expresii precum „trăsături caracteristice ale doinei bucovinene", „formule melodico
ritrnice", „formule nodale" etc„ au fost înlocuite prin echivalenţe semantice cât mai apr�piate
sensului primar. De asemenea, au fost făcute intervenţii discrete în situaţii care presupuneau
o punctuaţie defectuoasă sau redundantă, au fost cizelate cacofoniile şi dezacordurile, au fost
înlocuite sau actualizate unele forme lexicale învechite şi s-a refacut, în câteva cazuri, topica
improprie sau defectuoasă a frazelor. Tot în acelaşi context, au fost operate modificări şi actualizări
conforme cu normele ortografice şi de punctuaţie curente: â în loc de î, sunt în loc de sînt, nicio,

niciun cu valoare de adjective pronominale.
Notele de subsol respectă numerotarea originală; am considerat util ca, în situaţiile
în care acestea erau susceptibile să creeze confuzii, să le însoţim de comentariile noastre,
marcate şi delimitate prin paranteze drepte. De asemenea, notele editorului sunt indicate
prin asteriscuri.
CD-ul audio, complementar lucrării, reuneşte 3 5 de piese cu valoare exemplară - atât
la nivelul caracteristicilor structurale cât şi la cel interpretativ -, considerate emblematice
pentru cele trei zone studiate. Grafica CD-ului include fotografia Mariei BOHOT ICI „a
Liontiti" din Mara [fost Crăceşti] - Maramureş şi o poartă din aceeaşi zonă. Ambele imagini
provin din Arhiva Institutului de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu".

În cadrul acţiunii editoriale am adoptat următorul sistem de sigle şi prescurtări, în

conformitate cu normele redacţionale actuale:
a.: ani (cu referire la vârsta informatorilor)
AIEF: Arhiva Institutului de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu"

10

Doina din Maramureş, Oaş şi Bucovina

corn.: comună
culeg.: culegător
f.a.: f'ară an
fg.: fonogramă
I.: informaţie
inf.: informator
jud.: judeţ
mg.: magnetofon
mss.: manuscris
orig.: origine
p.: pagină
transe.: transcriere

Se cuvine să adresăm cele mai calde mulţumiri doamnei Acad. Sabina Ispas - director al
Institutului de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu" - pentru îndemnul, susţinerea şi
sprijinul moral acordate la realizarea acestei lucrări; de asemenea, mulţumim domnului dr.
Marian Lupaşcu - cercetător ştiinţific la IEF - autor al selecţiei muzicale, restaurator de sunet
şi editor al CD-ului însoţitor, domnişoarei drd. Raluca Potârniche - asistent de cercetare
la IEF - pentru verificarea şi corelarea listei de piese, printr-o muncă arhivistică susţinută,
presupunând numeroase verificări încrucişate în AIEF, domnişoarei Ioana Valentina Tudor,
traducătoarea rezumatelor în limba franceză, celorlap colegi din echipa redacţională, care au
Ta.cut posibilă această apariţie editorială.
Nutrim speranţa că editarea prezentei lucrări, sprijinită de Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional în cadrul programului de salvgardare a doinei, ca element înscris de
România, în anul 2009, pe lista de Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial
al Umanităţii (UNESCO), va contribui, alături de celelalte scrieri teoretice existente, la
definirea, cunoaşterea şi vizibilitatea cuvenite doinei româneşti.

dr. Constantin Secară
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Doina din nordul Transilvaniei
Contribuţii la s tudiul particularităţilor
compozitionale si stilistice*
)

)

Într-o serie de lucrări anterioare, cercetarea doinei a fost abordată atât pe plan general,
cât şi pe plan zonal1. Studiul de fată are ca tel elucidarea structurii muzicale a doinei pe o
zonă folclorică limitată la Ardealul de nord, respectiv Maramureşul şi Oaşul.
Existenp doinei maramureşene a fost marcată încă cu mai bine de jumătate de secol
în urmă, cu prilejul cercetărilor făcute de Bela Bart6k. Cu toate deosebirile de stil dintre
exemplarele vocale şi cele instrumentale, dintre variantele locale culese în diferite sate, cu
toate dificulrătile de identificare pe care le prezintă forma.pieselor de tip improvizatoric, Bela
Bart6k le-a apreciat, pe drept, ca fiind variante ale unei singure melodii. Dintre numeroasele
denumiri pe care le poarcă în Maramureş doina, Bart6k a întâlnit-o pe cea de „hora lungă"
- cum scrie el - în realitate „horea lungă". O serie de observatii amănuntite ale folcloristului
maghiar se referă la raportul dintre text şi melodie. El remarcă înaintea versurilor silabele

hei, şi, că, zice ş.a., iar după rândurile octosilabice, măi, dainaLe ş.a.m.d., ca şi intercalarea
interjeqiilor între versuri sau în interiorul versurilor, datorită cărora se întrerupe şirul sau
chiar se despart unele cuvinte. Mai mult decât atât, remarcă transformarea oricărei vocale
Într-un î, i sau u, cu ajutorul căreia se formează un sunet „sughipt" (Schluchztone), notat în
asociere cu consoana h (hî, hî, hî).
Faptul că în culegerea din Maramureş nu a întâlnit bărbaţi care să interpreteze vocal
horea lungă cu lovituri de glotă l-a făcut pe Bela Bart6k să afirme că această melodie se
află exclusiv în repertoriul femeilor. În culegerile ulterioare, făcute de folcloriştii Tiberiu
[Studiu ripărir ln:

Studii de muzicologie, voi. VI, Editura Muzicală, Bucureşri,

1970, p. 179 - 206. O serie de

concluzii asupra doinei din Maramureş cuprinse în studiul de faţă au fosr expuse de auroare într-o comunicare
susţinură ln cadrul sesiunii şriinţifice a lnsritutului de Ernogralie şi Folclor din anul 1967. Ideile principale ale
studiului se regăsesc ln roralirare şi în lucrarea Eugeniei Cernea, Doina din Maramureş, Oaş şi Bucovina, 1979,
mss. nr. 16, AI EFJ.
[Pentru o bibliografie compleră a studiilor ernomuzicologice referiroare la doinii să se vadă norele 1 - 17 din
srudiul paralel, dedicar doinei din Bucovina, în prezenrul volum).
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Alexandru, Ghizela Suliţeanu şi Eugenia Cernea, interpreţi de talent, ca Griguţă Zaharia,
Vasile Bizeu (ambii din corn. Bogdan Vodă), Ion Sean (corn. Săpânp), Gheorghe Lingurar
(corn. Ungureni) şi alţii, de la care s-au înregistrat doine maramureşene, au permis verificarea
şi infirmarea acestei aserţiuni a lui Bela Barc6k.
Asupra observaţiilor cu privire la scara şi forma doinei maramureşene ne vom opri mai
departe, pe parcursul analizei noastre, unde vom arăta în ce măsură ele corespund şi astăzi.
Nu putem însă fi de acord cu afirmaţiile folcloristului maghiar asupra originii instrumentale
a acestui tip de doină, ca şi asupra provenienţei ucrainiene. Verificarea părerii expuse de el
asupra originii perso-arabe a doinei din Maramureş nu ne-a fose posibilă până în prezent
din lipsă de material documentar. Argumentarea poziţiei noastre în aceste probleme o vom
da la sfârşitul analizei structurale a doinei de care ne ocupăm, după ce vom fi conturat
particularităţile care o caracterizează.
O presupunere interesantă a lui Bela Barc6k ni se pare a fi aceea că horea lungă ar fi fose
cândva, în timpuri mai vechi, singura melodie din Maramureş pentru textele liric şi epic,
presupunere pe care şi-o întăreşte prin propria sa observaţie, că în Ugoci, teritoriu învecinat şi
înrudit cu Maramureşul, până la data culegerii sale nu se cunoştea decât melodia horiei lungi.
Cercetările noastre asupra doinei din Bucovina şi Maramureş, ca şi cercetările folcloristei
Mariana Kahane cu privire la doina din Oltenia subcarpatică cuprind o serie de dace care
par să conveargă spre confirmarea unei asemenea presupuneri. Repertoriul huţulilor din
Bucovina, în care am găsit recent un număr foarte mare de texte epice, lirice, de nuntă, de
joc şi de leagăn pe variantele unei singure melodii - excepţie făcând doar colinda şi bocetul ne confirmă neîndoielnic posibilitatea existenţei unui asemenea fenomen. Dar la întrebarea:
„Ce anume indică acest fenomen?'', este încă greu de răspuns. Indică el oare vechimea
stadiului de dezvolcare a folclorului local, ceea ce ar duce la concluzii generalizatoare şi
pentru procesul de dezvoltare a folclorului din alee regiuni ale ţării, sau relevă rezultatul unei
perioade relativ îndelungate de viaţă românească izolată de alee regiuni, perioadă în care s-a
format şi a înflorit un anumit strat de cultură populară, căruia îi aparţine şi horea lungă? Noi
opinăm pentru cea de a doua ipoteză, în ce priveşte Maramureşul, cercetările de teren tind
să ne convingă că în acest ţinut, sau cel puţin pe unele teritorii limitate ale lui, s-ar fi putut
constata cu aproximativ un veac în urmă existenţa „horiei lungi" ca unică sau aproape unică
deţinătoare a repertoriului vocal liric şi epic. Melodiile şi informaţiile obţinute de la o serie
de buni deţinători ai repertoriului tradiţional, ca Gheorghe Lingurar (57 a., corn. Ungureni),
Măria Costin (77 a., corn. Mara), Ileana Tupiţa (56 a., corn. Mara), Irina Borodi (79 a., corn.
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Budeşti), Mareş Ştefan Diacu (70 a., corn. Bogdan Vodă), Maria Sas (53 a., corn. Negreşti), Ion
Stan (44 a., corn. Săpînţa)2, oglindesc o situaţie reală, existentă în satele lor natale în perioada
tinereţii lor, adică atunci când cântăreţii îşi acumulează, de obicei, repertoriul lor de bază.
Bela Barr6k semnala faptul că în anul 1 9 1 3 horea lungă era pe cale de dispariţie. După
cum ne-o dovedeşte culegerea noastră din 1966, o jumătate de veac nu este o unitate de timp
suficientă pentru ca un tip folcloric tradiţional să dispară total din memoria unei colectivităţi.
Ţinând seama de repertoriul specific, ca şi de greutatea de a-i convinge pe mulţi informatori să ne
cânte horea lungă, în special pe femeile vârstnice, putem concluziona că în urmă cu 60-70 de ani

doina maramureşeană era încă în repertoriul curent în multe sate maramureşene şi 9şene. A încetat

să mai fie prezentă pe la nunţi şi petreceri de-abia cu vreo treizeci de ani în urmă. Astăzi culegerea

horiei lungi necesită o muncă folcloristică arheologică.
*

Doina din nordul Transilvaniei poartă mai multe denumiri, fiecare dintre ele
caracterizând unul sau mai multe aspecte ale sale. Între acestea, unele se referă la mişcarea
ei relativ lentă, cu note prelungite: horea lungă, cum a întâlnit-o Bart6k, horie pa lungu3 sau,
prescurtat, pa lungu4, cum a fost culeasă de mulţi dintre folcloriştii români. Tot la aceeaşi
mişcare, dar şi la vechimea doinei se referă denumirea horea trăgănată din bătrân?, sau
numai la vechime, horea bătrânească6• Ultimele denumiri, desigur mai recente, sunt legate de
trecerea doinei în repertoriul exclusiv bătrânesc. Alte denumiri au în vedere viaţa haiducească
cuprinsă în tematica doinei maramureşene şi oşene: horea frnnzei, horea primăverii7. Mai
adesea însă, se pare că se folosesc denumiri care indică stilul ei de execuţie: horea cu noduri,
I. 3885, AIEF, culeg. Tiberiu Alexandru, 1935; fişa mg. 8 13 f, AIEF, culeg. Lucilia Stănculeanu [Georgescu]
şi Ghizela Sulireanu, 1956; fişa mg. 2222 g, AI EF, culeg. Ghizela Sulireanu, 1962; I. 26519, 26533, 26537,
AIEF, culeg. Eugenia Cernea, 1966.
Fişa fg. 4684 c, AIEF, inf. Vasile Bizeu, 75 a., corn. Bogdan Vodă, jud. Maramureş, culeg. Tiberiu.
Alexandru, 1935.
I. 96 1 2, AIEF, inf. grup, corn. Dragomireşti, jud. Maramureş, culeg. Emilia Comişel, 1950.
Fg.13437 b, AIEF, inf. Ştefun Gora, corn. Hărniceşti, jud.Maramureş, culeg. Adriana Sachelarie, Lucia ş i
Constantin Ionescu, 1947.
I. 17338, AIEF, inf. Maria Sas, 53 a., corn. Negreşti, jud. Satu Mare, culeg. Ghizela Sulireanu, 1956; I.
17336, 17334, AIEF, inf. Vasile Ionaş, 33 a. şi Maria Codrea, 33 a., corn. Negreşti, jud. Satu Mare, culeg.
Lucilia Stănculeanu [Georgescu] (n.ed.), 1956.
Fişa 4699, AIEF, inf. Grigufă Zaharia, 44 a., corn. Bogdan Vodă, jud. Maramureş, culeg. Tiberiu Alexandru,

7

1935; I. 389 1, inf. Mareş Ştefun Cantor, 70 a., corn. Bogdan Vodă, jud. Maramureş, culeg. Tiberiu Alexandru,
1935.
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mai de mule horea cu cioturi8, horea în gla! sau glas cu cioturi'0• Denumirile variază''.
Remarcăm expresia populară locală cu noduri ca fiind de o mare plasticitate pentru tehnica
vocală specifică doinei maramureşene şi oşene, mai apropiată de realitate decât expresiile
sunete sughiţare sau sunete gâlgâite, folosite de către folclorişti în caracterizarea doinei din
această zonă. În timp ce Bela Barr6k nu reuşise să înţeleagă cum se produc aceste sunete
„imposibil de reprodus de către străini"11, Tiberiu Alexandru şi Emilia Comişel au aflat de
la cântăreţii satului că„unii cântă gâltuit, alţii cântă din gât"12, unii dintre ei precizând că
„nu adânc, nu din gât, din gâltan"13• Actul de interpretare a horiei are mai multe variaţii
semantice, de la a hori şi până la a trage sau a purta glasul. Măria Costin spune că este bătrână
şi nu mai poate să tragă sau să poarte glasul. Horea lungă era totuşi şi în timpurile mai vechi
o piesă de dificilă virtuozitate vocală. „Nu poate oarecine, s-alege cine poate hori cu noduri"
- spune Măria Costin. Tematica horiei lungi a fost diversă, deoarece a cuprins o arie largă de
specii: doină, cântec de nuntă, de leagăn, baladă.
Doina din nordul Transilvaniei este interpretată şi instrumental: la ceceră, la fluier şi chiar la
bucium14• La nunţi şi la alee petreceri se cânta cu vocea acompaniată de ceteră. Acompaniamentul
nu era decât o însoţire a vocii, urmărind aceeaşi melodie, instrumentalizacă, dând naştere astfel
la o eterofonie bogat ornamentată.
Expresie încâlniră curenc în culegerea din comunele Mara şi Budeşti, jud.Maramureş, 1966. „Ciot" în graiul
local înseamnă „nod" în lemnul copacului.
Fişa inf., AIEF, inf. Ion Stan, 44 a., corn. Săpânţa, jud. Maramureş, culeg. Ghizela Suliţeanu, 1962.

9
10

I. 26528, AIEF, inf. Paul Măria, 75 a., corn. Mara, jud. Maramureş, culeg. Eugenia Cernea, I 966.

••[Termenul doină nu esre specificMaramureşului şi nici zonelor învecinate. În zona Lăpuş, apa�inând administrativ
de judeţul Maramureş. dar racând parce, suucrural şi etnologic, din Nordul Transilvaniei, terminologia acrului
muzical este fixată în jurul verbului a hori (sing. hore, pi. hori) - în situaţia performării vocale - sau a zice- în cazul
performării incrumencale: «Zî, cete�. horea mi: I Până-s tânără-m' tigni:. I După ce m-oi mărita, I

fu; hori, n-oi

cuteza, I Acasă de soacră-mea, I În tindă de socru-meu, I Afară bărbatu-i rău, I În poiară de cumnată I Şi n-oi hori
niciodată» (Pamfil Bilţiu, Poezii şi poveşti populare din Ţara lăp11Ş11l11i, Bucureşti, Editura Minerva, p. 334). Horea

poate fi dreaptă sau în grumaz, zisă şi horra înecată, numiră astfel pencru că „oaminii îşi înecau durerea în grumaz,

a.şi: plânjeu, ii, să nu-i şeic nime' nici stăpânii" (idem, p. XXXIII): «Cine-o racut horile I Aibă ochi ca zorile I Şi fa\ă

ca florile. I Horile-s de stâmpărare I La omu cu supărare. I Horile-s de stâmpărări I La omu cu supărări» (idem,
p. 327). De menponat că verbul a cdntala (se) cdma este impropriu horimlui, având încordeauna sensul de a boci,

a plânge pe cineva care a murir, a se tângui, a se lamenca, a se văieta: «Scoală, soţuc, şi te uită, I Soţîia cum te mai
cântă, I Fecioru cum re comîndă• (idem, p. 155) sau «Vai, tu pui, dragu mamii, I Cât în lume io-i trăi, I Io nimică
n-oi lucra,/Numa-oi sta şi te-oi cânta,/Te-oi cânta şi te-oi jeli,/Dacă tu, puiuc, nu-i mai fi„ (idem, p. 157)].
11
Bela Bart6k, Volksmmik do Rumănm von Maramureş, Miinchen, 1923, p. XI.
12
I. 96 13, AIEF, inf. Ion Danciu, 63 a., corn. Săcel, jud. Maramureş, culeg. Emilia Comişel, 1950.
13

I. 12350, AIEF, inf. Marincuţa Căldăraru, corn. Bogdan Vodă, jud. Maramureş, culeg. T iberiu Alexandru,

1935.
Fg. 13419, AIEF, culeg. Adriana Sachelarie, Lucia şi Consrancin Ionescu, 1947.
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Bela Ban6k, caracterizând structura horiei lungi, arăta, în primul rând, că ea nu are formă
fixă, ci este în întregime improvizată15• Analizînd toate exemplarele horiei lungi care ne-au stat la
îndemână, trebuie să spunem că ni se pare exagerată aprecierea asupra caracterului improvizatoric
al horiei lungi făcute de Bart6k. Chiar între doinele culese de el în Maramureş, cea de la nr. 23 d

are o formă strofică, cu o succesiune regulată a rândurilor melodice. La o privire atentă, se observă
că variaţiile au loc în special în interiorul înfloriturilor, partea de melodie care poană text, şi
care constituie de fapt osatura melodiei, rămâne aproape neschimbată. În plus, observăm că de
la aceeaşi informatoare Ban6k a înregistrat două exemplare ale horiei lungi: prima figurează la
nr. 23 c, având ca număr de înregistrare F 2 1 1 7, iar a doua are ca număr de înregistrare F 21 1 8
a, aşadar au fost înregistrate în imediată succesiune. Ni se pare puţin obişnuită deosebirea atât
de mare dintre variantele Măriei Pop a lui Vasile: una în stil improvizatoric, cealaltă în stil pur
suofic. Acest lucru ne face să ne întrebăm dacă stilul improvizatoric al primei variante, lipsa de
stabilitate a formei, nu s-a datorat în mare parte emoţiei informatoarei la prima ei înregistrare,
pentru ca apoi, liniştindu-se, să dea o variantă de formă strofică? Un fenomen identic observăm
la Maria Badea din Şugătag16• Bela Ban6k observă că execuţia improvizată a horiei lungi se
schimbă în funcţie de inspiraţia momentană a executantului17• Din cercetările noastre, am dedus
că variabilitatea doinei maramureşene se relevă nu atât prin variaţiile aduse de interpret în timpul
desfăşurării unei singure piese, cât prin faptul că acelaşi interpret poate cânta variante cu deosebiri
relativ esenţiale între ele, interpretând melodia cu texte diferite.
Ca şi la doina bucovineană, şi la cea maramureşeană şi oşeană se observă o treptată
cristalizare a formei strofice, variaţiile dintre strofe împuţinându-se din ce în ce mai mult.
Fenomenul se observă cu trecerea timpului chiar la variantele aceleiaşi interprete.
Definind structura horiei lungi, Bart6k arăta că, în pofida formei libere, improvizate,
„pot fi diferenţiate erei părţi care alternează sau se repetă în mod neregulat: 1. do sau
re

ţinute ca început de frază; 2. o parte mijlocie foarte înflorită, a cărei schelet este,

aproximativ, următorul (ex. 1 ) :

15
16

Bela Barr6k, Vo/krmusik.. . ,

1947.
17

16

op. cit., p. XI.

Să se compare fg. . 13444 b, AlEF. cu 13445 a, AlEF, culeg. A. Sachelarie, Lucia şi Conscantin Ionescu,

Bela Bart6k, Vo/ksmusik. .. ,

op. cit., p. X.
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3 . u n s fâ r ş i t rec i t a t pe fi n a l ă (ex. 2) :

În locul notei do sau re ţinute apare uneori un recitativ pe acelaşi ton, maxi mum de
opt silabe"'„.
Desigur, Bela Bart6k, definind structura horiei lungi

ca

fiind formată din trei părţi, nu se

referea la forma tripartită în înţelesul ei clasic18• Este evident că o singură noră ţinută nu poate
constitui o parte a unei forme în trei părţi, cu atât mai mult în doina maramureşeană sau oşeană,
unde aceasta se află exprimată exclusiv prin interjecţia hei sau hai (cu sau rară h), totdeauna în afara
textului de vers, având, atât din punct de vedere muzical cât şi literar, funcţia de interyeqie anacruzică.
Ea nu poate constitui o primă parte a. doinei maramureşene chiar şi numai pentru faptul că nu este
obligatorie. Ceea ce merită remarcat cu privire la această interjecţie anacruzică introductivă lungă
este faptul că în Maramureş şi Oaş ea se execută cu o intensitate mare, pornind de la nota re rară a
se opri pe ea, executând un glissando ascendent lent până la nora la, nora prelungiră fiind de-abia la.

Bela Ban6k atrage atenţia că această notă poate fi înlocuită cu un recitativ pe acelaşi ton,
maximum de opt silabe. În real itate, recitativul la care se referă el nu reprezintă un material
muzical menit să înlocuiască nora ţinură, deoarece recitativul are o altă funcţie în cadrul formei
doinei din nordul Transilvaniei. Ca dovadă: faptul că există numeroase cazuri când după o
asemenea i nterjecţie anacruzică lungă urmează imediat recitativul pe un vers întreg de opt
silabe, având aceeaşi înălţime ca şi nota ţinută, ceea ce denotă că niciuna din acestea nu au o
funcţie interimară, deoarece sunt materiale muzicale cu funcţii diferite, de sine stătătoare, în

cadrul formei respective. Iară un exemplu (mg. 3160 II f, AIEF, inf. Măria Costin, 77 a„ corn.
Mara, jud. Maramureş, culeg. Eugenia Cernea, 1966, rranscr. E. Cernea) (ex. 3):

18

Forma triparcică clasică presupune o primă parce compusă dincr-o frază muzicală sau o perioadă A, o parce

medie care poare fi o reluare variară a primei părfi, A „, un

B sau

o dezvolcare mocivică, după care obligacoriu

urmează repriza.
•••

[Traducerea aucoarei, după: Bela Barc6k, Volksmusik..„ op. cic„ p. XI].
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Nota prelungită l a începutul frazei, cu toate că apare des uzitată, n u este obligatorie.
Deşi de cele mai multe ori când l ipseşte nota ţinută primul rând melodic este un recitativ
pe acea notă, aşa cum pe bună dreptate remarca Barc6k - n umai că el nu o î nlocuieşte ca
funcţie în structura arhitectonică - întâln i m şi doine maramureşene care nu au nici această
interjecţie anacruzică lungă şi n ici recitativul pe aceeaşi notă. Chiar între doinele culese de
Bart6k găsim un asemenea exemplu, care are o interjecţie anacruzică scurtă, iar nota ţinută
ce l ipseşte nu este î n locuită de recitativul respectiv19•
Bela Bart6k consideră drept secţiune a doua, m ij locie, acea parte a melodiei care este
foarte înflorită, indicând drept schelet al acesteia, în mod bizar, o simplă formulă de î n florire,
care, ce-i drept, se întâlneşte în interiorul doinei maramureşene, dar nu poate fi identificată
cu scheletu l vreuneia dintre părţile ei, întrucât înfloritura, în genere, nu poate face parte
decât d i n veşmântul extern, din carnaţie.
Nu ni se pare logică această aserţiune şi pentru motivul că î nfloriturile cuprin d
întreaga structură a doinei maramureşene, i nclusiv rândul melodic final, p e care Bart6k î l
desem nează printr-un recitativ pe nota finală, aşa cum se întâlneşte el foarte adesea, dar n u
î n exclusivitate.
Iată un exemplu care demonstrează că aşa-n u mita parce „a treia" nu se deosebeşte prin
lipsa înfloriturilor de partea n umită de el„ a doua" (mg. 3 1 67 j, A IEF, i n f. Irina Borodi, 79
a., corn. Budeşti, jud. Maramureş, culeg. Eugenia Cernea, 1 966, cranscr. E . Cernea) (ex. 4):

Un exemplu şi mai concludent în acest sens îl găsim în varianta M ăriei Pop d i n Negreşt i
(jud. Satu Mare), care poarcă, după părerea noastră, toate caracteristicile horiei l u ngi, deşi,
spre deosebire de cele mai multe variante culese până în prezent, ea este structurată pe u n
singur rând melodic, ce se repetă î n mod variat. Dăm m a i jos una d i n aceste structuri (Disc
19
Bela Ban6k, Volksmusik... , op. cit. , p. 20 , piesa nr. 23 d, „De-aş muri primăvara...", F. 2 1 18 a, inf. Mărie Pop
„a lui Vasile", 60 a., corn. Vişeul de Jos, jud. Maramureş.
18

Doina din Maramureş, Oaş şi Bucovina

1 323 I I a, AIEF, inf. Maria Pop, Cernea, corn. Negreşti, jud. Satu Mare, culeg. Tiberiu
Alexandru, 1 940, transcr. Eugenia Cernea) (ex. 5):

După cum vedem, silabele unicului vers aflat în această structură arhitecton ică închisă
şi repetată variat sunt precedate, întrerupte şi succedate de înflorituri specifice, având ca
interjecţie anacruzică lungă nota la - în notaţia lui Ban6k concepută ca
făcând parte din refrenul înflorit pe silabele „dzî, măi, dzî", nota

re

re

- iar în încheiere,

repetată şi prelungită

- echivalentă cu sol, în notaţia folcloristului maghiar. Observăm că în încheiere nu avem
un recitativ de opt silabe pe nota fi nală, cum notează Bart6k referindu-se la partea a treia a
doinei, ci doar două note prelungite pe această finală.
După părerea noastră, vorbind despre structura doinei maramureşene, trebuie să ne
referim nu la o formă tripartită, formă care nu se potriveşte nici unuia dintre genurile vocale ale
folclorului românesc, ci de o formă serafică incipientă. Stilul ei improvizatoric se manifestă nu
printr-o variaţie motivică cu fraze informe, lipsite de cadenţe, care ne-ar putea sugera apropierea
de makamul oriental20; acolo unde constatăm existenţa formei improvizatorice, nu este vorba
decât de succesiunea neuniformă a rândurilor melodice, precum şi de varierea consistentă a
acestor rânduri. Unitatea structurii arhitectonice a doinei maramureşene - ca şi a întregului folclor
muzical vocal românesc- este rândul melodic, pe baza căruia prin diverse sisteme de înlănţuire,

se formează strofa melodică. Această unitate a rândului melodic este indestructibilă în viaţa
folclorică a ţării noastre, deoarece ea este închegată şi susţinută de versul cu număr egal de silabe,
20

O formă de acesr tip găsim la vechile jocuri dobrogene „Mărânghiile" şi „Cadâneasca".
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, interjeqiile,
fară de care nu se poare imagina muzica vocală populară românească. Refrenele
nu-l
înflorirurile sunt alărurare rândului melodic, îl complerează, î.I amplifică, dar niciodată
şene şi
destramă. Aşadar, în analiza formei muzicale a suucrurii melodice a doinei maramure
osene noi nu vom opera cu unirări de măsură improprii folclorului românesc, ci cu acea unirare
'

.

srabilă, permanentă, proprie rururor genurilor vocale ale folclorului nosrru, cu rândul melodic.
Înainre de a rrece la analiza formei muzicale a doinei din nordul Transilvaniei, rrebuie
să desluşim narura marerialului melodic din care esre compusă. Scara în cuprinsul căreia se
desfăşoară doina din nordul Transilvaniei esre înrordeauna urmăroarea (ex. 6):

Ea nu se deosebeşre esen�ial de cea srabiliră de Barr6k21. Diferenp consră doar în faprul
că la o analiză mai amănun�iră se observă că ueapra a doua esre doar un pien, iar ueapra a şasea
se gă eşre înrordeauna coborâră.

rructura modală de bază esre prepenraronică, având pilonul

de sprijin principal pe sunetul final re şi pilonul secundar pe soi. Parrea esentială a melodiei se
desfaşoară în cadrul rricordului de cvarră, sol - fa - re. Menponăm că acea ră strucrură modală
apare, într-o asemenea formă unică, în roare varianrele; inrervalul dinrre re şi La inferior nu este
niciodată umplut, mi nu esre niciodată treaptă consritutivă, si bemol apare numai sub formă de
apogiarură, iar trepre superioare nu apar niciodară. Părerea Mariei Kal1ane că registrul esenţial al
„unei categorii" de doină din Maramureş esre de sexră, pe când al celei olreneşti esre de cvinră ne
apare ca nefondară22.

Registrul esenţial al unicei categorii de doină existenre în Maramureş esre rar de cvintă,
ca şi cel al doinei olteneşri. În srudiul despre doina din Bucovina am arătat, de asemenea, că
melodia, în partea ei esentială, se desfăşoară în limitele cvinrei re-La.
Dacă ne aminrim şi de pendularea frazelor prime pe sunerele cvarrei şi cvinrei,
pendulare specifică arâr penrru Bucovina, câr şi penrru Olrenia subcarparică şi, într-o
măsură mai mică, pentru Maramureş şi Oaş putem presupune că penrru doina românească
în genere esre specifică srrucrnra de bază a melodiei pe rricordul descendenr La - sol - re.
21

Reamintim că Bart6k a scris-o cu o cvartă mai sus şi În directie ascendentă.

21

Mariana Kahane,

7iiisiituri specifice ale doinei din Oltenia subcarpaticii, în: „Revista de etnografie şi folclor",

mm 12, nr. 3. 1967. p. 203 - 211.
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Deosebirile apar de obicei de aici încolo. În cimp ce doina maramureşeană conţ ine în osacura
sa cecracordul prepeneaconic descendenc La
descendenc conscicuic pe crepcele La

-

soL

-

-

soL

mi

-

-

re,

fa

-

re,

cea olcenească are cecracordul

iar doina bucovineană, cu o melodică

mai evoluară, are cvinea diaconică. Alte elemenee comune peneru coace erei cipurile de doină
conscau în creapta a pacra oscilaneă şi căderea pe cvarca inferioară la unele cadenţe. Dinere
structurile modale ale celor erei tipuri zonale de doină, cea mai puţin evoluară este doina
maramureşeană şi în special cea oşeană, iar cea mai evoluată e te doina bucovineană. În
timp ce în doina maramureşeană şi oşeană structura prepeneaconică este pregnancă, pienul

mi apărând doar sub formă de notă cu cap mic în ineeriorul înAoricurilor şi niciodacă cu
silabă de text, în Oltenia subcarpacică fa apare şi ca treaptă conscicucivă, uneori chiar în
cadenţa unuia dinere rîndurile melodice23; de asemenea, coborârea pe cvarca inferioară până
la La se face prin noce reale uneori, nu numai pariare. În Bucovina, cvincă descendeneă La
-

re,

cum am mai arătat, este umplută diaconic, iar coborârea la cvarca inferioară nu are

loc în coace varianeele, dar atunci când se efectuează, aceasta se produce prin sunete reale,
constitutive. O particularitate a doinei maramureşene este aceea că creapca a patra, soL, apare
uneori alterată cu semi-diez, fapt remarcac încă de Bart6k. De asemenea, cu diez sau semi
diez putem îneâlni uneori şi nota fa. O altă caracteristică a struccurii modale a horiei lungi
este aceea că, spre deosebi re de doinele celorlalte două zone amintite, unde găsim cadenţe
ale rândurilor melodice incerioare pe mai multe trepte, şi numai cadenţa finală pe

re,

în

doina maramureşeană şi oşeană cadenţele tuturor rândurilor melodice se află, de regulă,
pe nota

re,

sau cu o scurtă cădere pe La. Excepţiile de la această regulă sune rare. Frecventa

cadenţării cuturor rândurilor melodice pe

re,

care este şi notă fi nală, reprezineă un indiciu al

apartenenţei horiei lungi la unul din cele mai vechi straturi folclorice exiscenee încă în spaţiul
românesc. În Bucovina am găsit astfel de cadenţe numai la exemplare dincre cele mai vechi
ale doinei locale.
În cadrul structurii modale arătate mai sus se desfăşoară melodia doinelor
maramureşene şi oşene, care sune compuse din două categorii de macerial muzical: 1 .
recitativ; 2 . formule de înflorire.
Recitacivul doinelor maramureşene şi oşene este, de regulă, recco-cono. Caracteris tic
pentru doina maramureşeană şi oşeană este lipsa aproape cocală a recicacivului melodic.
Arunci când se observă apariţia unor elemenee de recitaciv melodic, ele sune de obicei însoţire
şi de alte fenomene specifice stadiului de destrămare a scilului clasic al doinei din acească
23

Disc 956 a, AIEF, inf. Dumiuu Coiculescu, corn. Câmpofeni, jud. Gorj, culeg. Consrancin Bugeanu, 1 938.
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zonă. Rândurile melodice cu recirariv su nr, de obicei, rândul A, cu recirarivul pe sol sau la,

ori, mai rar, cu o succesiune a acestor două trepte, şi unul sau două dintre rândurile B sau B,;

cu recitativul pe re. Iară un exemplu (fg. 4684 b, AI EF, inf. Vasile Bizeu, 75 a., corn. Bogdan

Vodă, jud. Maramureş, culeg. Tiberiu Alexandru, 1 935, uanscr. E. Cernea) (ex. 7):

Anticipând expunerea formei muzicale a doinei din nordul Transilvaniei, trebuie
să spunem că, datoriră acestor unice trepre care poartă recitativul horiei lungi, în doina
efectuându-se de obicei pe seama unor rânduri A. şi

A

B,

B.- Recitativul pe nota /a se întâlneşte

maramureşeană şi oşeană găsim cel mai adesea rânduri melodice

şi

amplific area

mult mai rar, şi atunci nu cuprinde un rând melodic întreg. Recitativul recto-tono din doina
maramureşeană are de obicei ultimele două nore prelungite; sau, mai mult decât atât, se

observă o rărire continuă a rândului melodic spre sfârşit.
S-ar părea că, având la bază recitativul recto-tono, şi acela doar pe trei trepte, la - sol

- re, doina din nordul Transilvaniei ar trebui să aibă o melodică săracă. Realitatea însă n u
este aceasta. Bogăria melodică ş i ornamentală a horiei lungi s e află în formulele de în florire.
În aceste formule se foloseşte tehnica vocală specifică cu lovituri de glotă, despre care am
menrionat în prima parte a lucrării şi pe care localnicii le numesc „noduri ". Caracteristic

pentru horea lungă este faptul că ea nu posedă nici un alt fel de înflorituri decât pe acelea cu
noduri. Ele se execută, de regulă, pe vocalele u, î sau i, precedate de un h, care mijloceşte
impulsionarea loviturii de glotă. Când în Aoritura are loc în afara textului de vers, ea se
execută pe un refren, ca: dzi, măi, dzî; duinu, măi; duinu şi duinu, duina; dui, dui şi iară dui
ş.a. Când înfloritura se desfăşoară pe una din silabele versului şi când aceasta nu conrine una
din vocalele

Î,

u sau i, atunci vocala silabei, oricare ar fi ea, se schimbă pe parcursul sunetului

într-una din cele trei vocale convenabile executării nodurilor24• Notarea acestor noduri este
Aspecrul a fose observar încă de Barr6k, în: Bela Barr6k,
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Volksmwik . , op. cit„ p. XI.
..

foarte dificilă, deoarece nu există nici un semn în grafica muzicală obişnuită care să poală
reda sonoritatea lor reală. „Imitaţia lor - scria Bart6k - este imposibilă pentru străini25.
Folcloristul maghiar le-a notat ca apogiaturi (ex. 8):

aY1fi
11· , . l
" - ,-· - �
�
•

,

.

sau ca mordente (ex. 9):

hei

_
_

Această notaţie nu atrage însă atenţia asupra particularităţii de execuţie a nodurilor
maramureşene şi oşene. Institutul de Etnografie şi Folclor a adoptat pentru transcrierea
acestor noduri un alt sistem de notaţie, diferit de al lui Ban6k: se indică printr-o cruciuliţă
pusă deasupra notei reale lovitura de glotă (ex. 1 0):
+

t:'I

Jî fJJSDl
+-

+

Pentru început ne-am însuşit acest sistem de transcriere a horiei lungi. Pe parcursul
transcrierilor însă ne-am dat seama că lovitura de glotă aplicată notei respective se produce
în momentul atacului, aşa încât are loc mai întâi „nodul" şi apoi nota respeccivă. Audiată cu
atenţie, lovitura de glotă prezintă o anumită înălţime, cu roate că ea nu sună perfect muzical.
Sonoritatea ei este determinată de „o tehnică pronunţat guturală, cu crisparea accentuată a
muşchilor din jurul organului emiţător"26. Deoarece lovitura de glotă anticipează nota, iar
prin intensitatea ei provoacă un sunet mai înalt decât nota reală, al cărei arac îl pregăteşte,
noi am găsit că este logic să notăm înălţimea nodurilor prin apogiaturi sau mordente, iar
2)
26

Ibidem.
Mariana Kahane,

Trăsături specifice... , stud. cit., p. 208.
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particulariratea execuţiei s-o marcăm prin cruciuliţe deasupra apogiaturilor. Totuşi, „nodul"
nu se realizează în toată plinătatea lui numai prin apogiatura superioară, marcată de lovitura
de glotă. Execuţia nodului necesită o pregătire anterioară a organului vocal. Aceasta se
produce prin atingerea unei alte note, de-abia auzite, anterioară apogiaturii cu cruciuliţă.
Execurarea a două note mici, prima inferioară, iar a doua superioară notei reale, reprezentată
în fapt prin lovitura de glotă către care se orientează atacul, produce, atât fiziologic - pentru,
interpretul horiei lungi - cât şi auditiv, impresia de nod. (Vezi ex. 4 şi 5.).
Executarea nodurilor este o chestiune de virtuozitate. Unii interpreţi, mai puţin dotaţi în
acest sens, reuşesc să redea doar linia melodică a acestor formule, fară să execute nodurile. Acest
fapt se consideră de către colectivitate drept nepricepere, iar interpreţii respectivi se simt ruşinaţi
de incapacitatea lor, şi nu mai cântă. De aici afirmaţia că „se alege cine horeşte cu noduri". Totuşi
se ob ervă şi la bunii interpreţi că la începutul piesei, până se acomodează organul vocal, se
întâmplă să execute doar linia melodică a formulei, rară noduri. Nodurile se aplică unor formule
melodice cu anumite contururi relativ apropiate între ele, şi pe care o să le numim în continuare
formule nod4le, pentru a pre curta referirea la ele. Acestea nu se aseamănă cu tructurile sonore

meii matice, nici sub aspectul conturului melodic, nici ca valori ritmice. Ele conţin o pendulare
pe notele sol-fa sau La -fa, mai rar pe La sol, pendulare care se prijină, de regulă, pe nota fa,
-

fiind încheiată adesea de nota re, atât în cuprinsul formulelor cât în afara lor.
Deşi tehnica execuţiei nodurilor în Maramureş, respectiv în zonele Sighetului şi
Vişeului, este foarte apropiată celei din Oaş, totuşi desenul melodico-ritmic al formulelor cu
lovituri de glotă diferă: aceste elemente melodico-ritmice de o uimitoare varietate, extrase
din doinele culese în satele maramu reşene, dezvoltă un ritm sincopat, în timp ce formulele
omoloage ale doinei din Oaş au un ritm regulat.
Sincopa simplă, real izată în formula cu lovituri de glotă (ex. 1 1 ) :

este întâlnită adesea cu valori duble (ex. 1 2) :
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Sincopele au uneori şi aspectul rirmului ternar (ex. 1 3):

şi apar sub formă înlănţuită. Variaţia figurii ritmice sincopare duce la schimbarea raporturilor
de durată între notele care o încadrează şi sincopa însăşi. Adesea se reperă pendularea între cele
două sau trei trepre, în formă sincopară sau nesincopată, repetările putând amplifica structura
nodală (Bela Barr6k, VoLksmusik... , op. cit., p. 1 5, piesa nr. 23 c, „Bată-tefocu năcaz. . ", F. 21 17,
.

inf. Mărie Pop a lui Vasile, 60 a., corn. Vişeul de Jos, jud. Maramureş) (ex. 14):

Prin variaţie se aju nge şi la o formulă ritmică având sincopă dublă (ex. 1 5):

Din analiza doinelor maramureşene pe care le avem la îndemână, reiese că loviturile de glotă
erau mai ample şi mai variate, chiar în cadrul aceleiaşi piese, între anii 191 3 - 1935 decât în ultima
perioadă. În timp ce în 1 935 Griguţă Zaharia realiza în cursul aceleiaşi piese un număr de 1 5
formule nodale diferite, în 1 966 Maria Bohotici Grigoriţă şi-a cristalizat Într-atât stilul de cântare
a horiei lungi, încât în decursul a trei hori executa o formulă unjcă. Totuşi, aspecrul involutiv al
tehrucii loviturilor de glotă nu este identic la toţi informatorii. În afară de reducerea variantelor
la un singur tip cristalizat, se mai produce treptar si destrămarea tipului ritmic sincopat. O altă
formă de involuţie a tipului vocal respectiv este introducerea unor silabe din textul versului pe
ultimul sau ultimii timpi mai înainte consacraţi sunetelor ce purtau noduri (ex. 16):
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O ulrimă formă de involuţie esre aceea î n care se execură numai conrurul melodic
al acesror formule, eliminând „nodurile" propriu-zise. Aceasră formă, credem, a î nsoţir în
permanenţă horea lungă, cânrăreţi i mai puţin doraţi nepurând să execure nodurile.
Lovirurile de gloră din horile oşene su nr, de regulă, cenrrare pe formule pendularorii pe
rreprelefa - sol în valori de rimp egale (ex. 17):

În marea majoritate a exemplarelor de doină maramure eană pe care le-am analizar,
formulele nodale nu au forme consacrare penrru locul în care e execură în srrofa melodică;
oricare dinrre acesrea por fi executare fie la începurul, 6e î n inreriorul sau sfârşirul unui
rând melodic. Toruşi, în linii mari, se poare remarca faprul că acolo u nde apar mai m ulre
aspecre variare ale formulei si ncopare, pe care am expus-o mai sus, o formulă nodală în
formă exrinsă se gă eşre imediar după inrerjeqia anacruzică i nrroducrivă; iar dacă în aceeaşi
piesă sunt srructuri de acelaşi rip prescurrare, arunci acelea apar, de regu lă, în i nteriorul
srrofei melodice au în finalul ei. O dară cu procesul de crisralizare a doi nei maramureşene
se observă şi crisral izarea şi consacrarea acesrui rip melodico-rirmic în varianre deosebire
după locu l pe care îl ocupă în srrofa melodică. Aceasra dovedeşre că, i ndiferenr de gradul
de liberrare al urilizării lor, în concepţia mu lror inrerpreti exisra o anumiră diferenţiere.
Dăm un exemplu asrfel crisral izar. Se observă o formulă nodală folosiră de Tupiţa I leana

exclusiv în precedarea rându lui melodic cu rexr A (ex. 1 8):

caracrerisrică prin coborârea în finalul ei de la fa la sunerul La, apoi o formulă consacrară
penrru încheierea rândului melodic A sau anriciparea lui
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B (ex. 1 9):

reprezentând o variantă prescurtată a precedentei, dar cu sens descendent până la
u ltima, caracteristică pentru încheierea rândului

B (ex. 20):

re,

şi

urmată întotdeauna de un re prelungit.
Cristalizîndu-se, doina maramureşeană nu-şi consacră formulele la întâmplare, după
gustul i ndividual al interpreţilor, ci, în realicace, interpreţii se supun unor imperative diccace
de caracteristicile reliefate de-a-lungul întregii ei evoluţii.
Tehnica de execuţie a nodurilor, ca şi scruccura formulelor nodale conferă doinelor
maramureşene şi oşene o particularicace pregnantă în plus, neîncâinită în nicio altă zonă
folclorică a ţării. Singura zonă în care s-a mai sem nalat existenţa su netelor „Schluchztăne"
esce Oltenia subcarpatică. Acolo însă - atât prin modalitatea de execuţie, cât si prin
structura ritmico-melodică - ele produc un efect sonor diferit. Î n timp ce formulele cu
lovituri de glotă specifice horiei lungi pendulează pe sunetele sol -fa sau la -fa, nodu rile
realizîndu-se prin crisparea muşchilor gâtului, „olten ii preferă mutaţia spontană între
registrele de cap şi de piept (sau cap - gât - piept), într-o deplină libertate a muşchilor, şi
stăruie pe sunetele tricordului la - sol - mi (cf. ex. 1 2)"27•
După ce am făcut cunoştinţă cu natura şi particularităţile elementelor muzicale
din care se compune doina maramureşeană, vom lega această analiză de studierea formei
doinei de care ne ocupăm. Am arătat că, dacorică numărului redus de trepte care poartă
recitativul, forma muzicală a doinei maramureşene conţine, de regulă, rându ri melodice

forma amplificându-se în genere pe baza unor rânduri A sau B,„ Dăm mai jos
.
un exemplu de formă A B dincre cele mai frecvente (fg. 1 3 4 1 6 c, A I EF, inf. Maria Sima

A şi

B,

Văduva, corn. Mara, jud. Maramureş, culeg. Adriana Sachelarie, 1 947, transcr. E. Cernea)
(ex. 2 1 ) :
27

Mariana Kahane,

Trăsături specifice„ „ stud. cit„

p. 208. [Auroarea citată, în

Doina vocalii din Oltenia,
hore lungii, din nordul

Editura Academiei Române, Bucurqti, 2007, observă că „echivalenţa semantică
transilvan, şi

cântec lung, din sudul oltenesc, funqionează paralel cu variantele ciudatei emisiuni vocale,

proprie

ambelor wne. Această practică vocală, în care unii au văzut o origine instrumentală a speciei, a devenit trăsătură
de stil" (p. 1 4) . • Resimrită de mule ca trăsătură stilistică, această tehnică provine din masca sonoră imaginată ca
strategie magică de către gândirea arhaică, în relaria sa cu cosmosul" (p. 35)).
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Observăm că strofa melodică este alcătuită din două rânduri, A şi B; rândul A este precedat de
o interjeqie anacruzică lungă, de care se află legată în continuare o structură introductivă amplă,
care se încheie cu sexta coborâtoarefa - La,fa fiind scurt, iar la având coroană. Acelaşi rând A este
succedat de o altă formulă nodală mai purin amplă, încheiată pe sunetul

re

prelungit prin coroană

şi atingând pasager sunetul la; în acelaşi timp, constatăm că rândul B nu este supus acestui tipar.
La prima vedere, s-ar părea că zona introductivă constituie un refren i ndependent,
apane de rândul melodic A. Varianta lui Grigufă Zaharia, ca şi a altor informatori, ne
demonstrează că interpreţii horiei lungi concep această teh nică vocală ca pe o marcă proprie
şi caracteristică pentru rândul A (fg. 4690, AI EF, inf. Griguţă Zaharia, 4 4 a„ corn. B ogdan
Vodă, jud. Maramureş, cu leg. Tiberiu Alexandru, 1 935, tran cr. E. Cernea) (ex. 22):

Rf.

hu

-

hu . //J
-

Of/

„,

•

r,"

- fa , _
/(/

Consacrarea acestei formule iniriale a structurii arhitectonice, din cadrul doinei de care
ne ocupăm, se manifestă şi prin faptul că ea capătă uneori extindere nu doar pe hemistih, cum
vedem la Griguţă Zaharia, ci şi pe un rând Întreg, sau chiar pe două rânduri melodice, ca, spre
exemplu, în varianta Mariei Ţălman (fg. 4686 b, A IEF, inf. Maria Ţălman, 62 a., corn. Bogdan
Vodă, jud. Maramureş, culeg. Tiberiu Alexandru, 1 935, transcr. E. Cernea) (ex. 23):
28
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În evoluţia lor paralelă, doinele maramureşene şi oşene se manifuscă, pe de o pane, prin
extinderea unor contururi meloclice de la un rând la două rânduri meloclice, pe de alcă parce, prin
repetarea variară a unuia clin cele două rânduri, A şi B. Caracteristic esce fupcul că foarce adesea
rândurile meloclice sunt legate între ele prin formule nodale, nelăsînd nici o cezură în interiorul
strofei meloclice. Folosind procedeul compoziţional al excinderii unui contur melodic pe un rând
melodie, apoi pe două rânduri, prin reperarea elementelor proprii, şi procedeul repetării variate a
unor rânduri meloclice, la care

se

mai adaugă şi procedeul îmbinării unor elemente aparţinând

la două rânduri meloclice diferite, forma doinei maramureşene ajunge, de la cele două rânduri
melodice iniţiale, la forme de patru sau chiar şase rânduri melodice. Asemenea cazuri sunt însă
foarce rare şi de cele mai multe ori însoţite şi de alte elemence caracteristice involuţiei doinei din
Transilvania de nord, ca, spre exemplu, melodizarea recitativului, sărăcirea sau dispariţia formulelor
cu lovituri de glotă etc.
Urmărind involuţia doinei maramureşene până aproape de pierderea caracteristicilor ei
esenţiale, avem obligaţia de a privi şi în sens contrar, dezvăluind şi formele anterioare în timp, până
acolo unde documentele sonore ne permit. În acest scop ne folosim în special de exemplare culese de
Bela Barc6k, în care se relevă două panicularităţi, cunoscute nouă din analizele de până acum, dar
întrucâtva mai accentuate în variantele din 1913, şi anume:

Doi n a d i n Maramureş, Oaş şi Bucovina

29

1 . la unii informatori formulele nodale sunt mai ample decât cele găsite în culegerile noastre; 2.

frapează amploarea acestor formule în interiorul versului. (A se compara între ele rândurile melodice
ale doinei de la nr. 23 din lucrarea citată a lui Bela Bart6k.) Structura ritmică a formulelor nodale
este tot cea sincopară pe care o cunoaştem noi, doar că are repetări şi elemente de amplificare.
Aceeaşi informatoare, în aceeaşi variantă, foloseşte formule ample şi în afara textului de vers, dar
şi pe silabele versurilor. De aici însă nu putem trage concluzia globală că amploarea formulelor este
direct proporţională cu vechimea repertoriului şi nici că în vechime ele s-ar fi desfăşurat în cuprinsul
silabelor de vers. Aceasta deoarece Bela Bart6k a publicat prea pupne exemple edificatoare pentru a
putea deduce caracterul predominant al epocii din aceste puncte de vedere. Totuşi, faptul că între
numeroasele exemplare culese din 1935 până în prezent în vechiul Maramureş nu am găsit tipuri
melodice atât de ample, precum şi faptul că structuri foarte ample am găsit doar în Oaş (unde mai
multe elemente ne determină să deducem că această wnă este păstrătoarea unui strat folcloric mai
vechi), ne permit să presupunem că amploarea formulelor este în măsură să ne indice vechimea
considerabilă a exemplarelor. Credem, de asemenea, că plasarea formulelor nodale în interiorul
versului sau în afara lui a generat coexisten�a a două aspecte variate, dintre care totuşi cel mai greu,
acela care întrerupe ver ul în desraşurarea lui, a cedat, cu vremea, în favoarea celui care încadrează
versul. Departe de noi gândul că top imerprepi horiei lungi la începutul secolului nosrru foloseau
formule nodale de cea mai mare amploare, jonglând cu uşurinţă cu oricare dintre silabele versurilor.
lmerpretarea nodurilor a fost şi a rămas o cl1estiune de virtuozitate, atinsă doar de cântărepi foarte
înzestraţi. Dar dacă virtuozii horiei lungi, de la mijlocul secolului al XX.lea realizau patru, maximum
cinci noduri într-o formulă, vinuozii primului deceniu ajungeau până la nouă noduri, poate şi mai
multe, deoarece genul se afla arunci încă în perioada sa înfloritoare.
Forma oşeană a doinei cu noduri, aşa cum a fost culeasă în cadrul Institutului de
Etnografie şi Folclor, este mai redusă din punctul de vedere al numărului de rânduri
melodice cuprinse într-o strofă melodică, dar cu formule nodale mai lungi. Î n evoluria ei,
doina oşeană porneşte de la forma unui singur rând melodic, ce se repetă în chip variat (vezi
ex. 5). Ceea ce ne face să interpretăm această formă drept rând melodic cu refren este faptu l
c ă în dezvoltarea l u i ulterioară refrenul n u este înlocuit cu text d e vers, a ş a cum se întâmplă
de obicei cu rândurile de refren în doina maramureşeană28, ci este redus şi întrerupt de u n alt
rând melodic cu text, ca în exemplul urmăror al unui cântec de leagăn, executat pe melodia

horiei cu noduri de Maria Sas (mg. 8 1 3 f, A IEF, inf. Maria Sas, 53 a., corn. Negreşti, j ud.
Sacu Mare, culeg. Ghizela Suliţeanu, 1 956, transcr. E. Cernea) (ex. 24):
Bela Bart6k, Volksmusik. . op. cit„ p. 1 5 , piesa nr. 23 a, „Hei tu mdndrul11ţule... "

28

„

Botiş, 1 8-20 a. [„nu ştie câf i ani are" (n.a.)], corn. Năneşci, jud. Maramur�.
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,

F. 2 1 8 3 a, inf. Pălagă

Cele două rânduri melodice sunt legate printr-o formulă nodală Într-o singură frază amplă.
Un alt aspect, în care se manifestă forma A B la aceeaşi informatoare, este acela al despărţirii
rândurilor prin cezură, ambele având cadenţe finale pe re (mg. 8 1 3 h, AIEF, Inf. Maria Sas, 53
a„ corn. Negreşti, jud. Satu Mare, culeg. Ghizela Suliţeanu, 1956, transcr. E. Cernea) (ex. 25):

O altă formă de manifestare a horiei lungi, de un real nivel estetic, este cea instrumentală.

Şi în Maramureş, ca şi în Bucovina, forma instrumentală a doinei reprezintă instrumentalizarea,
particularizată, a melodiei vocale specifice. Punând alături două versiuni, cu două moduri de
emisie diferite, considerăm că afirmaţia lui Bela Bart6k asupra originii instrumentale a doinei
maramureşene este neîntemeiată. Dacă horea lungă ar fi constituit o imitaţie a instrumentului,
interpretarea s-ar fi putut mulţumi pe deplin cu melismele obişnuite, auzite în timpul execuţiei la
fluier sau la vioară. Noi nu am găsit în Maramureş niciun instrument muzical care să reproducă
nodurile horiei lungi. Cum ar fi putut atunci să reprezinte un model de imitat vocal în acest sens?
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În execuţia acestei piese instrumentul preia elementele caracteristice cele mai pregnante: coborârea
cadenţială la sexta inferioară, conturul melodic al formulelor nodale şi încheierea cu u n recitativ
pe nota finală. Dăm spre exemplificare un fragment care urmează conturul unei strofe melodice
vocale, în execupa vioristului Ion Bidenciu (fg. 1 1 644 b, AIEF, inf. Ion Bidenciu, corn. Săcel, jud.
Maramureş, culeg. Emilia Comişel, 1950, transcr. E. Cernea) (ex. 26):

.J.
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9 r..
J
-1 - -
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I nterpretarea horiei lungi cu vocea însoţită de ceteră la nunţi este un fapt frecvent.
Într-o asemenea execuţie se poate urmări mult mai bine modul în care i nstrumentul urmează
conturul vocal, după ce, iniţial, el face o scurtă introducere (mg. 8 1 5 I, A I EF, inf. M aria Sas,
53 a., Ionaş Vasile, 33 a., corn. Negreşti, jud. Satu Mare, culeg. Ghizela Suliţeanu, 1 9 56,

rranscr. E. Cernea) (ex. 27):
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Din analiza doinei din nordul Transilvaniei reiese, pe de o parte, apartenenţa ei organică,
în ce priveşte trăsăturile generale, la genul muzical, prin excelenţă românesc, al acestei specii
lirice, iar pe de altă parte, dezvoltarea u nor particularităţi unilaterale, independente de
influenţe sau legături învecinate.
Î ntre trăsăturile comune cu ale doinelor din regiunile cunoscute de noi până în prezent
sunt: a) materialul muzical este alcătuit din recitativ şi formule de înflorire; b) desfăşurarea
părţii esenţiale a melodiei în registrul unei cvinte, la - re, în care pendularea recitativului în

prima parte a doinei are loc pe soi- la, iar desfăşurarea lui în parcea finală are loc pe re; c) unele
rânduri melodice, cu deosebire cel final, poarcă uneori căderi sau lunecări de la finala

re

până

la nota La; d) structura modală, cu toate că vădeşte o fază prepentatonică - ca şi structurile
doinelor din alte zone - evoluează către modul doric cu treapta a patra oscilantă; e) a parcurs în
evoluţia sa o fază de improvizaţie, ajungând în zilele noastre la o cristalizare strofică.
Trăsăturile care o diferenţiază sunt: a) tehnica vocală a loviturilor de glotă, cultivate sub
denumirea de „noduri", inexistentă în alee regiuni ale ţării; b) conturul melodic al formulelor
de înflorire adaptate „nodurilor" în mod diferit de al formulelor melismatice cunoscute; c)
structura prepentatonică proprie; d) insistenţa tipu lui recto-tono în recitativ; e) glissando
ul lene de u rcare pe interjecţia anacruzică lungă; f) căderea pe sexca inferioară (fa - La),

caracteristică părţii i ntroductive.
Î n studiul nostru ne-am limitat la expunerea trăsăturilor caracteristice ale doinei
maramureşene şi oşene, comparându-le doar, într-o oarecare măsură, cu cele si milare din
Bucovina şi Oltenia subcarpatică. Nu am extins comparaţia doinelor nord-ardelene cu cele
din alte zone ale ţării, cărora încă nu li s-au consacrat studii speciale.
Bela Barc6k, în cercetările sale, a găsit melodii pe care le-a considerat înrudite sau
asemănătoare cu horea lungă - a cărei origine, ipotetic, o socoteşte perso-arabă - în Ucraina
(în dumele eroice), în Turcia, Irak, Persia şi în Ddjelfa (sat din Algeria). După părerea sa,
lanţul s-ar rupe, prin l ipsa unor asemenea melodii în Bulgaria, Serbia şi Croaţia29• Tiberiu
Alexandru completează aceste date prin constatările sale asupra existenţei unor cântări
asemănătoare la macedo-români, albanezi, bulgari, greci, macedoneni, în Cambodgia,
India, Tibet şi în unele regiun i din nordul Chi nei30•
Desigur, asemănările constatate de Bela Barc6k şi Tiberiu Alexandru între doina
maramureşeană şi cântările u nor popoare orientale şi balcanice nu implică ideea inexistenţei
29

Bela Bart6k,

Rumanian Folk Music, Volume Two, Vocal melodies,

Martinus Nijhoff, 1 967, p. 25.

30

Tiberiu Alexandru, Bela

Bartok desprefolclorul românesc,

Ed. by Benjamin Suchoff, The Hague,

Editura Muzicală, Bucureşti, 1 958, p. 74

-

75.

unor trăsături specifice naţionale în structura acestor melodii. Mânuind elemente muzicale
cunoscute pe teritorii vaste, fiecare popor le îmbină Într-un fel al său specific, dând ca rezultat
un produs artistic cu caracteristici proprii, care se diferenţiază mai mult sau mai puţin de
cele ale altor popoare. Considerăm că aceasta este o problemă extrem de i nteresantă, care
implică o documentare vastă, pentru moment încă greu accesibilă şi care necesită u n.studiu
special. Credem însă a nu fi de prisos ca în rândurile de faţă să ne expu nem părerea asupra
asemănării horiei lungi cu duma ucraineană, ale cărei exemplare ne-au stat la îndemână.
Cercetând lucrarea lui Filaret Kolessa31, la care se referă Bartok, am constatat că piesele din
această categorie aparţin, atât ca tematică, cât şi ca recitativ, genului epic. Dacă ne-am gândi
la compararea lor cu folcloru l românesc, atunci în niciun caz nu ar trebui să le comparăm
cu doina maramureşeană, care se află mai departe de duma ucraineană decât oricare altă
doină românească; o comparaţie cu un grad mai mare de obiectivitate ar trebui făcută cu
balada. Elementul comun al acestor genuri poate fi identificat în structura modală dorică cu
treapta a I V-a ridicată; de asemenea, linia recitativului melodic urmăreşte intonaţia vorbirii
şi scrucrura ritmică a versului. Reţinem, însă, că atât ritmul cât şi intonaţia vorbirii care
stau la baza dumei ucrainene sunt slave, unde elementul de bază este constituit de ritmul
recicativulu i ternar, tipic pentru genul epic slav32• Î n exemplarele care se îndepărtează de la
specificul ternar al recitativului epic slav găsim mai multe elemente melodico-ritmice care
apropie duma ucraineană de balada românea că, şi a căror comparaţie şi-ar găsi locul într
un studiu dedicat acestui gen33• Specii de mare valoare artistică şi docu mentară, mărturii
ale unora dintre cele mai vechi focare de cultu ră românească, doina maramureşeană şi cea
oşeană reprezintă preţioase elemente scrăvechi ale folclorului românesc. Cercetarea lor a
primit prin studiul de faţă o modestă contribuţie la clarificarea u nor probleme care le privesc;
aprofundarea acestora nu va depăşi niciodată dimensiunea atenţiei meritate.

31
31
33

Materiali do ukraimkoi emologhii, voi. XI II-XIV, Melodii ukraimkih narodnih d11m, Lvov, 1 9 1 O.
Spre exemplu, Filaret Kolessa, op. cit„ voi. XIV, nr. I .
Filaret Kolessa, op. cit, voi. XIII, p. 83, „Duma pro sestru i brata". Din păcate, în volum nu se află întregul

text al dumei şi de aceea nu ne putem da seama dacă tema are vreo concingen1ă cu balada românească „Fratele
şi sora".
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Vasile Bizeu 75 a. Cuhea Maramureş

Foto AIEF
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Maria Buftea 27 a. Cuhea M a ramureş
Foto A I E F

Maria Morar 31 a. Negreşti
Saru Mare
Foto A I EF

Mărie Stan 52 a. Cerreze Saru Mare
Foto A I E F
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Maria Grigoriţă 58 a. Mara Maramureş
Foto A I E F

Maricuţa Căldăraru 6 6 a.
Cuhea Maramureş
Foto A I E F

Maria Ţalman 6 2 a .
Cuhea Maramureş
Foto A I E F
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Asp e cte ale s tructurii,
Particularitătilor si evolutiei
'

'

'

doinei bucovine n e *

Într-o serie de lucrări anterioare, problema doinei a fost abordată atât pe plan general,
cât şi pe plan zonal. În studiul de faţă nu vom relua problemele de ordin general, care au fost
elucidate în sruruile anterioare, şi nici pe acelea pe care credem că nu le putem elucida pe
baza materialului bucovinean, ci ne propunem, prin clarificarea unor particularităţi ale doinei
bucovinene, să aducem o contribuţie la cunoaşterea doinei româneşti. Trăsăturile definitorii
ale doinei au fost expuse în lucrările lui Bela Ban6k1, Constantin Brăi1oiu2 şi Emilia Comişel3.
Considerăm că definirea doinei ca„ gen muzical cu caracteristici stilistice şi de formă
proprii, ca melopee pe care executantul creator o improvizează, într-o nesfârşită variaţie pe
baza unor formule şi procedee traruţionale"4 nu este contrazisă de doina bucovineană în
vechea sa formă improvizatorică, aşa încât o adoptăm. Probleme de geneză a genurilor şi
stilurilor improvizatorice au tratat în sruruile lor Bela Bart6k5, Constantin Brăiloiu6 şi
Gheor he Ciobanu7. Recitativul doinei, ca şi al baladei, a fost analizat în studiile Emiliei
•

[Studju tipărit în:

Studii de muzicowgie, voi. XV, Editura Muzicală, Bucur�ti, 1 980, p. 297-34 1 . Câteva

din ideile cuprinse în studiul de faţă - elaborat inirial in 1 966 - au fost expuse într-o comunicare prezentată
de autoare la sesiunea şriinpfică a l nsciturului de Etnografie şi Folclor din iulie 1 969 şi publicare în

Revista de
emografie şifa/clar. nr. 2, 1 9 70, p. 1 33- 1 4 2 , sub titlul Despre evoluţia doinei bucovinene].
1 I ntroducere la Volksmusik der R11mii11en von Maramureş, Miinchen, 1 923. [Auroarea se raportează, inclusiv
în transcrierile F.icure, doar la această primă edirie a lui Barr6k, necunosclnd (sau neavând acces la) ediria

definitivă: Bela Barr6k,

Rumanian Folk Mwic, Martinus Nijhoff Ed. , The Hague, 1 975, cu referire mai ales la

voi. V, Maramureş County] .
2
la mwiqtte popul.aire roumaine. în: la

revue musicale, nr. special: la musique dans Les pays I.atins, 1 940.
Preliminarii I.a studiul ştiinţific al doinei. în: Revista defolclor, nr. 4 , 1 959; Folclor muzical, Bucureşti, Editura
didactică şi pedagogică, 1 967, p. 269-2 88. [Bibliografia Emiliei Com�el trebuie completată cu: Genurile
muzicii popul.are româneşti. Doina, în: Studii de mttzicowgie, voi. V, Editura Muzicală, Bucur�ti, 1 969, p. 791 2 2 şi cu reeditarea studiului Preliminarii„ ., în: Emilia Comişel, Studii de etnomuzicologie, Editura Muzicală,
Bucur�ri, 1 986, p. 25 1 -253) .
l'relimi11arii„. , sr:ud. cit. , p. 1 4 8 .

4

Volksmwik„. , op. cit.
musique„. , stud. cit. , p. 7-8.
lăutarii din Clejani, Editura Muzicală, Bucur�ri, 1 969, p. 23-30.
la
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Comişel8• Caracteristicile zonale ale doinelor din Maramureş, Clejani, Năsăud, Bucovina,
Muscel şi Oltenia subcarpatică au fost expuse în studiile lui Bela Bart6k9, Gheoghe Ciobanu 1 0 ,
Constantin Zamfir1 1 , Paula Carp12, Mariana Kahane13 şi Eugenia Cernea14, iar problema
legăturii dintre doină şi alte genuri, în studiul Marianei Kal1ane15• Consideraţii generale
asupra doinei bucovinene au fost expuse în introducerea antologiei de folclor moldovenesc16,
publicată în anul 1 963. Contestarea originii bucovinene a doinei din Bucovina constituie
contribuţia Larisei Agapie în articolul său Doina bucovineană, contribuţii La cunoaşterea
cântecului popular17. [Acestor contribuţii li se pot adăuga şi lucrarea: „Bătrâneasca''. Doine,
bocete, cântece şi jocuri din Ţinutul Rădăuţilor (cercetare monografică), autori: Florin Bucescu,

Silvia Ciubotaru, Viorel Bîrleanu, tipărită în: Caietele Arhivei de Folclor, I, Universitatea ,,Al .
I . Cuza'', Institutul de Lingvistică, Istorie Literară şi Folclor, Arhiva de Folclor a Moldovei şi
Bucovinei, Iaşi, 1 979 (n.ed.).]

Cercetarea noastră se bazează pe un număr de aproape 300 de doine, dintre care 1 32 sunt
transcrieri proprii ale înregistrărilor pe fonograf, disc şi bandă de magnetofon, efectuate în jud.
Suceava, localităţile Fundu Moldovei, Botuş, Sadova, Pojorâta, Breaza, Doma Candrenilor,
Coşna, Vicovu de Sus, Vicovu de Jos, Bilca, Horodnic de Sus, Botoşana, Cajvana, Mălini,
Preuţeşti, Rotopăneşti, Ciumuleşti; j ud. Botoşani, localităţile Suha şi Tudora ; jud. Neamţ,
localităţile Hangu, Audia, Sabasa, Călugăreni, Buhalniţa, Izvorul Alb, Bisrricioara, Galu,
Izvorul Muntelui, Bicaz Chei; j ud. Bacău, localităţile Agăş şi Lăboaia; jud. Vaslui, localităţile
Preliminarii„„ stud. cit„ şi Recitativul epic al baladei populare, în : Muzica, Vl, 1 959.
Volksmurik„„ op. cit.
10
11

Lăutarii... , op. cit.

Monografia Năsăudului, cap. 1 1 , Doina, mss.; Contribuţii la cunoaşterea istoriei muzicii popomlui român.

Despre periodizarea unor melodii

de doină din Năsăud, în:

Revista de etnografie şi folclor, nr. 4, rom. X, 1 965, p.

363-373; Despre obârşia şi filiaţia unor melodii de doină. , în: Studii de muzicologie, voi. Vlll, Edirura Muzicală,

Bucureşti, 1 972, p. 263-295.
12

Paula Carp şi Alexandru Amzulescu. Cântece şi jomri din Muscel, Edirura Muzicală, Bucureşti, 1 964, p.

30-35.

Doina din Oltenia subcarpatică, în: Revista de etnografie şi folclor, nr. 1-2, 1 963, p. 99-1 16; Baza

prepentatonică a melodicii din Oltenia subcarpaticii, în: Revista

de etnografie

şi folclor, nr. 4-5, 1 964 şi Trăsături

specifice ale doinei din Oltenia subcarpatică, în: Revista de etnografie şi folclor, nr. 3, 1 967, p. 203-2 1 3. [ Sinteza

srucliilor Marianei Kahane se regăseşte în lucrarea aurnarei: Doina vocală din Oltenia, Editura Academiei
Române, Bucureşti, 2007).
1•

Doina din nordul Tramilvaniei - Contribuţii la studiul particularităţilor compozifionale şi stilistice, în: Studii

de muzicologie,

voi. Vl, 1 970, p. 1 8 1 -204; Despre evoluţia doinei bucovinene, în: Revista de etnografie şi folclor,

nr. 2, 1 970, p. 1 33-142.
15

16

De la cântecul de leagăn la daină, în: Revista de etnografie şi folclor, nr. 5, 1 965, p. 447-489.

Vasile D. Nicolescu şi Constantin Prichici, Cântece şi jomri din Moldova, Editura Muzicală, Bucureşti,

1 963, p. 1 1 .

17

Revista d utnografie şifolclor, nr. 3, 1 9 7 1 , p. 2 1 5-223.
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fereşti şi Broşteni; jud. Iaşi, localitătile Valea Seacă, Iorcani şi Prisăcani - în ce priveşte Bucovina
şi Moldova. Alte transcrieri apartin folcloriştilor Constantin Prichici, Vasile D. Nicolescu,
Gottfried Habenicht şi Maria Siminel-Fusteri. Pentru j ud. Năsăud am cercetat culegerile din
comunele Leşu şi Şant, existente în arhiva I nstitutului de Etnografie şi Folclor. Materialul
folosit pentru analizele comparative este şi el numeros şi cuprinde zonele învecinate. Pentru
studiul doinei bucovinene propriu-zise ne vom referi la exemplarele culese din cele 36 de
comune şi sate citate.
Din lucrarea de fată se vor desprinde, pe de o parte, acele trăsături ale doinei bucovinene
care sunt comune cu ale doinelor din alte regiuni şi a căror lămurire va contribui la stabilirea
trăsăturilor ce stau la baza unitătii structurale a doinei româneşti, iar pe de altă parte,
parricularitătile specifice locale, care o fac să se deosebească de doinele celorlalte zone.
Pozitia noastră în legătură cu unele opinii asupra doinei bucovinene, expuse în publicaţiile
anterioare, o vom defini la locul cuvenit.
Tematica de preferintă a doinei bucovinene este jalea, excepţie racând repenoriul comunei

Bilca, despre care vom vorbi mai jos. Textul Mariei urupat18 este tipic pentru tematica doinei
bucovinene, dar nici acestuia şi nici altuia dintre textele doinelor din această regiune nu li se poate
atribui o importantă primordială în viap doinei bucovinene. Din peste 1 00 variante vocale, textul
interpretat de Maria Surupat a mai fost cules doar de la încă două informatoare : Margareta Zlăvoacă19
şi Trandafira lui Trifun Creangă20• Dar dacă răsfoim doinele bucovinene, nu putem să nu observăm
abw1denp textelor pe aceeaşi temă, sugerată de titluri ca acestea: Cine n-are noroc, n-are21, Omul bun

petrece re/?, Nu ştiu unde-i al meu bine23 şi altele. Sfera tematică preferenţială a doinei bucovinene nu

este indicată arâr de denumirea foarte &ecventă sub care este recunoscură ea în popor, „de jale" sau
„de jele", cir şi de afirmaµile informatorilor. ,,Aista iera„. un cântec di jali, iera jalia bătrânilor", spune
Margareta Zlăvoacă24; Iuliana Voloşieniuc25 expLlcă: ,,îl cânt cin' mni-i jăli, cin' îs nicăjitâ', iar Niculai

C. I. Buga precizează că pe melodia asta se cântă ,,fel de fel de vorbe, da d'e jele"26.
18
19

Mg. 6 5 1 d, AJ EF, inf. Maria Surupac, 5 1 a„ corn. Sadova, jud. Suceava, culeg. Vasile O. Nicolescu, 1 956.
Mg. 1 45 7 I h, AIEF, inf. Margareta Zlăvoacă, 53 a., corn. Pojorâca, j ud. Suceava, culeg. Vasile D. Nicolescu,

1 958.
Fg. 4222, AJ EF, inf. Trandafira lui Trifan Creangă, corn. Bocoşana, jud. Suceava, culeg. Consranrin

'°

Brăiloiu, 1 934.
Mg. 1 4 6 1 I e, AJ EF, inf. Savera Raia Bălan, 63 a„ corn. Fundu Moldovei, Suceava, culeg. Eugenia Cernea,
Florin Georgescu.
22
Fg. 3 5 9 1 b, inf. Savera Birsan, 42 a„ corn. Fundu Moldovei, culeg. Constantin Brăiloiu, 1 93 1 .
23
Mss. 5. AJEF, Alexandru Voevidca, caierul XXXVU, nr. 1 829.
24
Fişa mg. 1 4 5 7 I h. AJEF.
is
Fişa mg. 1 1 73 d, AJEF, 20 a„ corn. Fundu Moldovei, jud. Suceava, culeg. Vasile O . Nicolescu, 1 957.
2"
Fip fg. 3 1 56 b, AJEF, corn. Mălini, jud. Bacău, culeg. Constantin Brăiloiu, 1 93 1 .
21
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Jalea este adesea exprimată În imagini poetice, rară a se preciza motivul concret. Î ntre
acestea sunt şi cele care se referă în mod simbolic la lipsa de noroc:

I

I

Mândră floare-i nărocu, Da' nu crieştie-n tăt locu Şi nu-l arie tăt omu'.

Alteori, pricina supărării se află în viap grea petrecură în familia Străină, rară milă, a
sorului27:

I

I

I

Cucule, pasăre blândă, Du-te la munte şi cântă; Pe cine-i avea mânie Cântă-i cum mi-ai
cântat mie,

I Blastămă-1, străin să fie, I că nu-i treb'e mai marefurie I Ca străinătatea-n lume; I
I
I
I Ca străin fnt-a

şi nu-i treb'e mai marefoc Numai să n-aibă noroc; Nu-i treb'e mai mare pară
lui ţară.

Amărăciunea apare datorită vieţii alături de soţul după care a fost dată împotriva
dorinţei ei28:

I Urâtu ' mă-negurează; I (. . .) I Mă
pun sara să mănânc, I La urât mă uit şi plâng; I Pe marginea blidului I Văd umbra urâtului.
Frunză verde de mătreaţă29, I fată noaptea insărează,

Jalea mamei se datorează adesea lipsei de noroc a copiilor ei30 :

I

I C-am avut o scârbă mari. I Staţi duşmani
şi nu rădieţi, I Că şi voi copii aveţi, I Şi copii-or crieşti mari I Şi-orfi curvi şi talhari, I Şi-or implia
pîn cremanari. I Şi i-or mânca zidurili, I Ca pi mini scârbili.
Foi/iţă dă năgară, Stau duşmanii şi să mniară

Tristeţea nemărginită survine la despărţirea de cel drag31:
Frunză verde de cicoare,

o floare I (...)

I

I Azi e zi de sărbătoare, IE zi tristă, foră soare; I O plecat din sat

I
I
I
ziers, I Să ti pot opri din mărs, I Şi să-ţi cânt cu-atâta foc, I Să ti pot opri pe loc.

Şi-aşa-mi vine ca să zbor Pi dia.supra codrului, Să tai calia trinului Şi să cânt cu-atâta

Doar un număr infim de texte nu poartă pecetea tristeţii.

Tot datoriră acestei sfere tematice şi a concordanţei ei cu fondul muzical al doinei
bucovinene, melodia ei a putut fi preluată şi integrară de către huţulii dintr-o serie
de sate din Bucovina în obiceiu rile lor de înmormântare, ca bocet, sub denumirea de
„doină la mort", „de jele la mort'', sau, mai simplu, „de jele". Î n acest sens ni se pare
interesantă observaţia lui Constantin Zamfir: „ciobanul cântă din Auier la ceremonia
înmormântării însoţind bocitoarele . . . dar cu acest prilej mai execută şi partea de jale din
27
28
29
30
31

Fg. 3622 a, AIEF, inf. Paraschiva lui Vasile Cosma, corn. Sadova, jud. Suceava, 1 935.
Fg. 4223 b, AIEF, inf Paraschiva lui Ilie Iacoban, corn. Boroşana, jud. Suceava, culeg. Constantin Brăiloiu, 1 934.
O variecace de licheni.
Mg. 1 1 73 c, AIEF, inf. Irina Finiş, corn. Bocoşana, jud. Suceava, culeg. Conscancin Brăiloiu, 1 934.
Mg. 4 2 1 0 a, AIEF, inf. Scurru Reveica, 58 a., corn. Fundu Moldovei, jud. Suceava, culeg. Vasile D.

Nicolescu, 1 957.
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povesrea ciobanului, care şi-a pierdur oile"32• Se şrie că în Bucovina cel mai adesea parcea de
jale a acesrei piese esre bazară pe tipul bucovinean al doinei. În comuna Breaza (jud. Suceava),
unde am cules bocetele huţule, se cântă frecvent această melodie la înmormântări, însoţită de
fluier. Dar acesta nu este unicul mod de transmitere a melodiei de doină bocetului huţul şi
poate nici cel mai important. Informatoarea huţulă Ileana Kişuk, de 7 7 ani, ne-a cântat, pe
lângă bocetul huţul, şi doina bucovineană propriu-zisă cu text românesc33, spunându-ne că a
învăţat-o di n copilărie „de pe munte cu vitele"34• Deşi informatoarea spunea că „numai după
ce ţi-a murir cineva cânţi «de jele» pentru tine35, totuşi Maria Ungureanu36 ne-a informat că
bărrâna Ileana Kişuk a cîntat doina aceasta cu textul „Cântă puiul cucului" la moarrea mamei
secretarului Sfatului Popular al comunei, familia decedatei fiind tot huţulă. Observăm, aşadar,
că melodia, deşi a fost învăţată ca doină, este cântară ca bocet huţul, confirmând, o dată în
plus, caracrerul „de jale", sub care este cunoscută doina bucovineană şi de către o populaţie
conlocuitoare de altă limbă. Totuşi, deşi comuna româno-huţulă, Breaza, se află în i mediata
apropiere a satului Boruş (aparţinând comunei Fundu Moldovei, jud. Suceava), u nde bocetul
are o melodie consacrată, diferită de a doinei, nu este exclus ca melodia bocetului huţul să fi
fost preluară din tradiţia satelor bucovinene de cipul Bilcăi, unde, după cum vom vedea mai
jos, bocetul se cânră, de regulă, pe melodia doinei bucovinene.
*

Referindu-ne la doina bucovineană, ne raportăm la un singur tip melodic de doină, cu
mai multe subtipuri şi cu un număr indefinir de variante ale acesrora, reprezentând diverse
stadii de evoluţie şi direcţii de ramificaţie. Toate acestea ne relevă atât existenţa acestui tip
de doină în Bucovina din timpuri srrăvechi cât şi evoluţia ei de la forme arhaice la structuri
arhirectonice ample improvizatorice, părăsite apoi în favoarea unor forme cristalizate,
ajunse până la noi. Acelaşi tip melodic, care se distinge atât din doina vocală cât şi din cea
insrrumenrală, esre tipul doinei devenire cunoscură în interpretarea M ariei Surupar37•

Monografia fo/dgrică a Năsă11d11/11i,

32

Consranrin Zamfir,

33

Deşi informaroarea şria foarre puţin româneşre.

}4

J6
37
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1 1 , Doina,

p. 4 3 .

Fişa mg. 2909 I f, AlEF; esre vorba de muncele Tâmpa, din corn. Breaza, jud. Suceava, culeg. Eugenia

Cernea,
J)

mss„ cap.

1 965.

Fişa mg. 2909 ll o , Al EF. culeg. Eugenia Cernea,

1 965.

Fişa mg. 2908 11 o, Al EF, 38 ani, corn. Breaza, jud. Suceava, culeg. Eugenia Cernea,

Vei.i nora 1 8 .
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În analiza structurală şi compoziţională a doinei bucovinene vom încerca să lămurim atât
aspectele ei caracteristice, cât şi căile sale evolutive şi involutive pe care le putem deduce din
materialul nostru.
Primele documente muzicale referitoare la doina bucovineană datează din anul 1 907,
când au fost notate după auz câteva exemplare de către Alexandru Voevidca. Variante au
fost publicate anterior într-un aranjament pentru pian de către Carol Miculi38, fără a putea
fi folosite ca document ştiinţific referitor la doina bucovineană, întrucît nu este indicată
localitatea de unde au fost culese. De aceea ele pot atesta doar existenp acestei melodii pe
teritoriul ţării, în anii în care Carol Miculi îşi alcătuia caietele sale cu arii naţionale româneşti.
Perioada de peste şase decenii în care s-au adunat documente concrete asupra doinei
bucovinene**, reprezintă, evident, doar un scurt fragment din viaţa acesteia, fragment în care cu exceppa comunei Bilca - frecvenţa ei descreşte treptat în viaţa satului bucovinean. Limitele
temporale, după cum am mai arătat, se întind din deceniul al cincilea al secolului al XIX-iea până în
contemporaneitate, iar cele teritoriale cuprind întreaga Bucovină, nordul Moldovei şi Năsăudului.
Este cunoscut faptul că asupra evolupei unui fenomen foldoric putem trage concluzii atât
din compararea exemplarelor culese la intervale apreciabile de timp, cât şi din compararea unor
exemplare a căror existenţă se desfăşoară paralel, dar care se află la stadii de dezvolrare diferite.
Pentru a avea o perspectivă atât spaţială cât şi temporală, vom încerca să ne situăm pe
u n punct mai proeminent, pe o „culme", pentru a da un contur vizual imaginii. Această
„culme" o vom alege, pe de o parte, pe criteriul realizării artistice, al realizării esterice,
compoziţionale, iar pe de altă parte, pe criteriul momentului de cristalizare. Criteriul estetic
compoziţional nu este un criteriu subiectiv; varianta sau variantele cele mai realizate din
acest punct de vedere sunt acelea în care se concentrează majoritatea mijloacelor artistice
elaborate de generaţiile de creatori populari în cadrul genului respectiv. Evident, forma
clasică a doinei este improvizatorică, dar începând analiza de la forma ei cristalizată amplă,
cercetarea retrospectivă devine mai practică; regăsirea materialului muzical al doinei în
formele ei labile improvizatorice, urmărirea înfi ripării ei de la formele monomotivice până la
cele mai ample se poate face cu mai multă precizie, deoarece momentul cristalizării reprezintă
un punct terminus, către care con Auează toată diversitatea existentă anterior. Exemplarul
cristalizat, pentru doină - gen prin excelenţă improvizatoric - reprezintă bilanţul în tregii
ei vieţi, împietrită într-o ultimă imagine. Luându-le pe acestea ca punct de plecare, putem
38

48 Airs nationaux roumains en quatre suites, Lemberg, Ed. Gubrynowicz et Schmidt, (f.a.), caierul I, p. 2-3

şi 4-7.
••

[Autoarea se referă la perioada cuprinsă între prima culegere, citată, şi momentul redactării acestui studiu].
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re, încotro şi pe
să deducem de unde şi pe ce căi au venit acele m ij loace artistice de exprima
· d pe aceste criterii , ne-am oprit la una din variantel e doinei
ce cai se destram a- el e. Alegan
M aria
Mandră fioare-i norocu (ex. 1 , mg. 6 5 1 d, AJEF, corn. Sadova, j ud. Suceava, inf.
Surupat, 5 1 a„ culeg. Vasile O. icolescu, 1 9 56, rranscr. V O. N icolescu, E. Cernea) :
- ·

J.,

fa
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Ambitusul melodjei este cuprins între La = 220 Hz

-

La' = 440 Hz (ex. 2 ) :

partea esenţială se desraşoară în limita cvinrei re-La, urcând arareori, în locurile de expansiune a
melodiei, până la si, iar cvarta inferioară la-re apare numai în rândul final. Deşi la prima vedere,
judecând după scară, an1 putea crede că avem de-a face cu un minor natural, cu oscilaţii spre
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minor armonic, structura modală este mai complicată, decurgând djn ţesătura melodică, din
acumularea în timp a pilonilor de sprijin. Ea este următoarea (ex. 3):

Melorua de bază se desraşoară pe cvinta re-La, iar atingîndu- 1 pe si şi sprij ini ndu-se pe re
în special, structura modală care se conturează este aceea care duce către modul doric. Cvarta
inferioară are un rol secundar. Pe ea, de obicei, cad finalurile unor doine, prin salt, ca spre
exemplu (ex. 4, fg. 3 5 4 1 a, AlEF, corn. Fundu Moldovei, jud. Suceava, inf. Parasca

azacu , 23

ani, culeg. Constantin Brăjloiu, 1 928, transcr. E. Cernea) :

sa

ca

lln - gă

ml - ne

În alte cazuri, spre ea coboară în mod treptat, ca în exemplul de mai jos (ex. 5, mg.
653 a, AlEF, corn. Sadova, j ud. Suceava, inf. Maria Surupat, 5 1 a., culeg. Tiberiu Alexandru,
Constantin Prichici, Maria Fusteri, George Vancu, Vasile O. Nicolescu, transcr. E. Cernea) :

,� ;, m t=îd
Şi nu-l

-D

a

-

r'(!

...,,.
:ât

Ti

-u '

o - mu,

•

of.

Ne-am îndepărtat aici de exemplarul pe care l-am analizat numai pentru a putea
explica rol u l secundar pe care îl j oacă cvarta inferioară la-re în structura modală, şi care
nu poate fi dedus decât dacă avem în vedere total itatea variantelor şi evoluţia lor în timp.
Tot în acest sens, trebuie să subli niem că nu toate variantele conţin această coborâre la
cvarră; majoritatea se opresc pe fi n ala re, care - pentru aceasta şi pentru alte motive, pe
care le vom expune mai departe - considerăm, în general, că ţine locul treptei întâi a
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modului. Încheierea printr-un salt l a cvarra i n ferioară, sau prin coborâre treptată l a aceeaşi
cvarră, reprezintă o variaţie mai recentă a acel ui rând melodic care, În varia n tele m a i vechi ,
se găseşte recitat În î ntregime sau în u l t i mele l u i 6 sau 4 silabe. Coborârea spre cvartă,
recitată sau melodizată, la un anumit stadiu de evoluţie a melodiei, reprez i n tă un procedeu
artistic de expresie. Recitarea are î ntotdeauna un caracter depresiv, i n tonaţia vorbirii fi i n d
d e cendentă către finele versului ş i exprimând, d e cele m a i m u l te ori, sentimentul unei
tristeţi, pătru nzătoare prin nuanţa sa de profund regret, de nep u ti n ţă în faţa u nei reali tăţi
dureroase, pe care o poartă. În exemplarele i mprovizatorice se poate remarca apariţia
acestui vers recitat după grupuri inegale ca n umăr de versuri, plasat acolo u n de con f i n u t u l
acest uia concenuează emoţia maximă, unde s e a R ă î ncheierea gând i ri i poetice (ex. 6, mg.
4030 I a, A l E F, corn. B ilca, j u d. Suceava, i n f. Ilie M i hăilă, 84 a„ culeg. Ghizela S u lifeanu ,
Cornel ia Căl i n , 1 97 1 , transcr. E . Cernea ) :
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ftl de brca-ba - no - cy

Cercetarea efectuată de Ghizela Suliţeanu în corn. Bi lca, jud. Suceava - comună
care mai păstrează încă un folclor de o i ncontestabilă vechime - demonstrează, atât prin
materialul muzical înregistrat, cât şi prin i nformaţiile obţinute de la interpreţi, faptul că, în
zilele noastre, generaţia matură părăseşte acest rând recitat, pe care l-au apucat de la bătrân i ,
în a căror cântare este auzit frecvent şi astăzi. ,,Aşa cântau bătrânii. P i glasu' aşe făcut

cu

coborâre . . . Am cântat şi eu aşa cîn' eram mai mică, da' s-o lăsat di mult" - declară Ana
Irimescu, de 48 ani, din Bilca39•
Procesul de renunţare la versul recitat se produce în mod diferi t în d iversele comune;
în timp

ce

în B ilca el dispare din materialul muzical al doinei, în Fundu Moldovei, Sadova,

Pojorâta şi alte comune, versul recitat se transformă mai întâi parţial, apoi total , într-un
rând de recitativ melodic, care imită intonaţia recitării vorbite anterioare, fixând-o pe trepte
sonore Între re şi la inferior, sau reducând-o la un simplu salt descendent de cvartă, şi numai
după aceea îi remarcăm uneori dispariţia. Acest proces se afla în anii 1 9 56-1 958 încă în
desfăşurare în comunele mai sus-amintite. Chiar acelaşi interpret putea cânta - ca şi în Bilca
- o variantă care să conţină această coborâre, şi alta care să nu o conţină (ex. 7, fg. 3636
b, AIEF, corn. Sadova, j ud. Suceava, inf. Maria Surupat, 30 a., culeg. Constantin Brăiloiu,
1 93 5 , transcr. E. Cernea) (Să se compare acest exempl u cu ex. I ) .

39

Mg. 4033 I j, AIEF, corn. Bilca, jud. Suceava, culeg. Ghizela Sulireanu, 1 97 1 .

Doina din Maramureş, Oaş şi Bucovina

47

Fin·

13

,J./),
-'-'--'-(.'\

c ir�

-

mâ · s fnod r - t i

/ {d l -

as _

tic

vo

tri

pa

-

ha

-

ri

Chiar în variantele cristalizate, interprefii pot cânta o strofa melodică fară această
termina�ie, iar alta cu încheierea pe cvartă inferioară. În varianta Mariei Surupat din 1 9 58
(mg. 1 466 I e, AlEF) găsim următoarea uccesiune a rândurilor melodice: A B CD E F G I A
B C D E F G H IA B C D //.

Varianta Parascăi Leuştean din Fundu Moldovei, culeasă în 1 928 de George Breazul, are
grupări trofice de câte 3 şi 4 rânduri melodice cu material muzical variat de la strofa la strofa:

A F G I A A F G I A A F G I A F G H I E F G H li.

Revenind la rolul acesrui rând melodic în structura modală a doinei bucovinene, subliniem
faptul că el este întâlnit de cele mai multe ori în ultima sa parte recitat, înăl�imea sesizabilă a
notelor recitate ajungând doar până la si au chiar do. Aşadar, limita inferioară a fragmentului
coborâtor fiind variabilă şi adesea recitată, nu poate servi ca pilon de sprijin al structurii modale,
ca,

spre exemplu, fragmentul următor (ex. 8, mg. 1 4 8 1 II a, AlEF, corn. Sadova, jud. Suceava,

inf. Paraschiva ozmariu, 77 a. , culeg. Constantin Prichici, 1 958, tran cr. E. Cernea):
8

Se ştie că la genurile improviziacorice formulele melodice inifiale şi finale nu se schimbă;
ele indică Întotdeauna începutul şi fârşitul gândirii muzicale, convenrional numite „perioadă"
48

Doina d i n Maramureş, Oaş ş 1 Bucovina

sau „strora melodică40• Aici vedem însă că prezenţa acestui rând fi nal nu este constantă. Ceea ce
însă nu se schimbă şi reprezintă încheierea gândirii melodice a fiecărei strofe m uzicale în doina
bucovineană este încheierea cu finala pe re. �adar re fine loc de tonică în această structură
modală, iar

la i n ferior ne aminteşte de modurile medievale hipo,

aşa încât în cazul melodizării

versului recitat avem un mod hipodoric cu cvarta oscilantă.

O particularitate a acestei cvarte oscilante este că în foarte multe variante, de regulă în al

cincilea rând melodic, se atacă sol natural, pentru ca apoi interprerul să urce treptat, aproape
i mperceptibil, fie pe coroană, fie în cadrul rândului melodic, atacând fiecare sol care urmează
cu câte o comă mai sus, până ajunge la sol diez. Este posibil ca această particularitate să fie
sesizată şi la doinele altor zone sau şi în alte genuri, dar ea, în orice

caz,

rămâne un atribut,

u n mijloc de expresie ca.re face parte constirutivă din mijloacele de expre ie proprii doinei
bucovinene. Cadenrele rândurilor melodice sunt următoarele :
la rândul melodic A cadenţa se termină pe

la1

la rândul melodic B cadenra se termină pe mi sau

re

la rândul melodic C cadenţa se termină pe mi sau

la

la rândul melodic D cadenţa se termi nă pe mi
la rândul melodic E cadenţa se termină pe re sau mi
la rândul melodic F cadenra se termină pe re sau mi
l a rândul melodic G cadenţa se termină pe re
la rândul melodic H cadenţa se termină pe la sau si
Vedem aşadar că notele de încheiere a cadenfelor sunt oscilante de la strofa la strofă şi,

se Înfelege,

de la variantă la variantă. Neschimbate rămân numai cadenrele rândurilor D şi G, care, după cum
vom vedea mai departe, au caracter final. Stabilitatea structurii modale, în cazul doinei bucovinene
ca şi al doinelor din alte zone, este realizată de fragmentele de recitativ recto-tono şi de sunetele
prelungite cu coroană sau
Constantin

Zamfir41

cu

valori mai m ari de timp, care se află în interiorul rândurilor melodice.

relevă că resătura rândurilor melodice are loc pe anumite trepte dominante,

indicând treapta a cincea, pentru rândul întâi (A), treapta a patra pentru rândul al doilea (HJ şi treapta
a doua pentru rândul al treilea ( C). Treptele dominante despre care vorbeşte autorul citat, referindu

se la tipul de doină comun Năsăudului şi Bucovinei, reprezintă de fapt osatura modală, pilonii de
sprijin modali; pe aceştia nu îi găsim la cadenfă, ca în cântecul liric, unde interiorul frazei muzicale
40

lucr. cit.; Gheorghe Ciobanu, lucr. cit.; Mariana Kahane, lucr. cit.
Contribuţii la istoria muzicii popontlui român. Despre periodizarea unor melodii de doină
din Năsăud, în: Revista de emografie şifolclor, corn 1 O, nr. 4, 1 965, p. 368; vezi şi: Idem, Despre obârşia şi filiafia
unor melodii t:k doină, srud. cit.

41

Emilia Comişel,

Constantin Zamfir,
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este mult mai mobil, şi arareori putem găsi în interiorul unui rând melodic o notă de sprijin care să
nu se prelungească şi în cadenţă. Schema acestor rrepte de sprijin este u rmătoarea:
în rândul melodic A treapta de sprijin este la
în rândul melodic B treapta de spriji n este sol
în rândul melodic C treapta de sprijin este mi
î n rândul melodic D treapta de sprijin este mi
î n rândul melodic

E treapta de sprijin este sol

î n rândul melodic F treapta de sprij in este re

în rândul melodic G treapta de sprij in este re
în rândul melodic H treapta de sprij in este difuză, u neori la

Considerând din punctul de vedere al srructurii modale forma încheiată după rândul melodic
G, ob ervăm o oarecare simetrie înrre cele două părp, A B C D şi E F G, în sensul că pentru Întărirea
notei cu caracter final se consacră câte două rânduri melodice: C şi D, pentru mi, F şi G, pentru re.
Din p u nctul de vedere al tempo u l u i , doina b u covi neană se desfăşoară î n parlando
rubato, folo i n d , de regulă, ca u n ităţi ritm ice optimea şi pătrimea. M işcarea metrono mică

se află de obicei între opti mea

=

1 80 şi opti mea

=

1 92 . Cel u lele ritm ice u ti lizate s u n t

piricul, troheul şi iambul, oricare d i n si labele l u ngi p u tând fi şi m a i m u l t l u ngi te,' fi e prin

coroană, fie prin desfă, u rarea u nor formule melismat ice mai a m ple.
chema ritm ică a melodiei este u rm ătoarea (ex. 9) :

n J J> J Ji T
J J> n J> J J
n J � J � Jl
J ;n n T
n J .h J j) j)
n J ) ] .h j)IJ
J �n n 1
n n n
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Observăm că ea este alcătu ită din formule ritmice de două tipuri (ex.

şi B

şi ex.

1 1 ):

=-=

Forma exemplul u i muzical de la începuwl analizei este cristalizată în opt rânduri
melodice. Interpreta cântă cele trei strofe melodice într-un mod aproape identic.
lnterjeqiile obişnuite sunt of şi hei. Uneori, cu rol de silabe de com pletare, se foloseşte
cuvântul măi sau vocalele

u

sau î.

Despre formulele melodice vom vorbi în cadrul expunerii evoluţiei doinei. Anticipăm
numai afirmaţia că nu vom trata formulele melodice decât în forma lor melodico-ritmică,
deoarece considerăm că nicio formulă melodică nu vieţuieşte, deci nu există, în afara timpului.
Formula melodico-ritmică reprezintă o unitate dialectică, elementele ambelor aspecte
condiţionându-se reciproc. A lucra comparativ numai cu formule melodice, sau numai cu
formule ritmice, înseamnă a nu lucra cu elementul muzical viu şi a fi expuşi la derută42 •
Forma arhitectonică a doinei ne obligă să privim materialul m uzical în evoluţia sa. Pentru
a ne fi mai clară analiza doinei din Bucovi na, vom încerca o comparare a conţinutului muzical
al variantelor, pornind de la unul din exemplarele cristalizate ale doinei şi supunându-le unei
priviri retrospective Într-o ordine i nversă, adică mergând de la ani la ani în urmă, pentru ca
apoi, în concluzie să ne putem da seama de drumul evolutiv al doinei bucovinene. Aşadar, să
trecem la analiza formei acestui exemplar cristalizat pe care l-am dat la exemplul m uzical nr.

1 . Avem opt rânduri melodice distincte: A B CD E F G H. Să analizăm primele două rânduri
melodice ale ex. 1 (ex. 1 2) :

11

(J,

�
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�
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-

ie

Vedem că rândul melodic A pendulează între sol şi

ver-de

La,

ca

bo - bu

--

subliniindu-l îndeosebi pe La.

Subli nierea se î ntăreşte şi prin prelungirea cu coroană la cadenţă. Rândul melodic B face
o rotire în j urul notei sol, uneori cu diez, după care coboară la cadenţă printr-un grup
melismatic până la mi. Aceste prime două rânduri se găsesc în forma aceasta - ca rânduri
distincte, primul având cadenţa pe La, al doilea, cu cadenţa coborâtoare până la mi sau re 42

Vezi ex. muzical nr. 23 şi comencariul de analiză muzicală, de unde rezultă că, dacă am analiza numai din

punctul de vedere al conţinutului melodic,
sa huţulă şi anume ritmul.

am

pierde din vedere tocmai elementul care constituie caracteristica
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si 1 9 58 în Fundu M o ldovei,
la multi dintre informat o rii de la care s-a cules î ntre a n i i 1 9 56 .
'

Botuş, Sadova şi Pojorât a.
la aceeaşi
Să vedem însă cum arătau şi ce ne indică aceleaşi două rânduri melodice
. Suceava, i n f. Maria
informaroare în anul 1 935 (ex. 1 3 , fg. 3636 b, Al EF, corn. Sadova, j ud
Surupat, 30 a„ culeg. Constanti n Brăiloiu, 1 935, transcr. E. Cernea):

5-ii-pă-zl, Frun-l Î

Rândurile melodice nu mai apar atât de distincte, deoarece B reprezintă de fapt un A.; cu
insistenţa pe un sunet cu o secundă mare mai jos decât A. Această variantă este în general mai
puţin dezvoltată, ea are numai şase rânduri melodice. Mai evidentă apare această î n rudire a lui B
cu A în urmărorul exemplu muzical, cules în anul 1 928 (ex. 1 4, fg. 1 2648 a, AlEF, corn. Fundu
Moldovei, jud.

uceava, inf Saveta Hojbotă, culeg. George Breazul, 1 928, transcr. E. Cernea):

S-ar părea, la prima vedere, că avem de-a face cu un alt tip melodic, deoarece între acest rând

A şi cel al Mariei Surupat este o diferenţă destul de mare. La Maria Surupat avem o pendulare
pe două crepte alăturate, sol-la, iar aici melodia porneşte de la
cadenţă din nou l a

re.

re,

insistă pe la şi se reîntoarce l a

De asemenea, diferite sunt ş i schemele lor ritmice (ex. 1 5 ş i ex. 1 6):

Maria Surupa l :
Saveta Hojbotă :

15
16

n J J1 J .j) 1
J .j) n ;i 7 1

Şi rotuşi, ambele melodii fac parte din acelaşi tip de doi nă. Exemplul următor, cântat
în acelaşi an, tot de Saveta Hojbotă, ne demonstrează li mpede că avem de-a face cu aceeaşi
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doină, şi că ea poate căpăta diferite aspecte, după dori np momentană a interpretului (ex. 1 7,
fg. 3540 d, AIEF, corn. Fundu Moldovei, j ud. Suceava, inf. Saveta Hojbotă, culeg. Constantin
Brăiloiu, 1 928, transcr. E. Cernea) :

Faţă de exemplul precedent, remarcăm câteva schimbări foarte semnificative: rândul A îşi
pierde cadenţa coborâtoare până la re, în schimb, această formulă de cadenţă este trecută la începutul
rândului următor, B, şi înlocuieşte trioletul

re-mi-re, care era unul

din elementele ce marcau strânsa

înrudire dintre cele două rânduri melodice. Rândul melodic A rămânând rară cadenţa coborâtoare,
desenul melodic al celor două rânduri conturează un material distinct, marcat printr-un A şi un

B. Menponăm că rândurile C şi D43 rămân neschi mbate la ambele variante. lată deci unul din
procedeele compoziţionale ale doinei bucovinene, prin care două rânduri melodice, iniţial înrudite
prin imitape, devin rânduri melodice distincte. Este locul să reamintim rândurile A-B ale variantei
Mariei Surupat (varianta din 1 956), pentru a sesiza originea conturului melodic al acelei variante,

unde nu mai avem nicio pornire a melodiei de la

re

şi unde formula coborâtoare de cadenţă a

rândulu i A, mutată în rândul B, devine o frumoasă formulă meusmatică (vezi ex. 1 2). Este necesar
să menponăm că acesta nu este un procedeu generalizat al doinei bucovinene ci un procedeu local,
cu o arie de răspândire limitată. L-am întâlnit în zona folclorică a Câmpulungului Moldovenesc,
reprezentat prin comunele Fundu Moldovei, Sadova, Pojorâta şi Botuş44•
Î ntr-o zonă vecină, G u ra Humorului, de asemenea bogat reprezentată d i n punct de
vedere folcloric prin comunele Cajvana şi Boroşana, cu toate că găsim doina bucovi neană
î n toată amploarea ei - deci n u este vorba de o altă fază de dezvoltare, mai veche -, rândul
melodic A s-a menţinut î n forma sa mai veche, şi n u ş i -a trecut elementele cadenţiale la
începutul rân d u l u i melodic B. Dăm mai jos u n asemenea exemplu (ex. 1 8, fg. 42 1 2 , A I E F,
corn. Botoşana, j u d . Suceava, i n f. Tudosi a l u i M atei Baca, culeg. Constantin B răiloiu,

1 934, transcr. E . Cernea) :
43
44

Doina aceasca are strofa de numai patru rânduri melodice.
Î l pucem însă încâlni şi în alee zone şi în alee genuri, vezi: Corneliu Dan Georgescu,

Melodii dejoc din
Oltenia, Edirura Muzicală, Bucureşti, 1 968; Idem, jocul popular românesc. Tipologie muzicală şi corpus de
melodii imtmmentale, Edirura Muzicală, Bucureşci, 1 984; Eugenia Cernea, Melodii dejoc din Dobrogea, Edicura
Muzicală, Bucureşci, 1 977.
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Rândul melodic B îşi păstrează astfel funcţia compozi ţ i o n ală i m i tatorie - de repetare
variată a rândului melodic anterior - şi în această formă amplă de opt rânduri melodice:
A B C D E F G H.
Analizând culegerea de folclor muzical d i n B i lca, ce con ţine u n n um ăr de doine
impresionant pentru zilele noastre, gă i m o seamă de i ndicii care dovedesc vechimea
considerabilă a folclorului păstrat acolo, ceea ce demonstrează că doin a b ucovineană îşi
află, î n varianta sa d i n B ilca, una din tre cele mai vechi forme care s-au m a i păstrat î ncă în
repertoriul satu l u i contempo ran .
1 . Melodia doinei bucovinene susţine aproape în întregime repertoriul m uzical vocal tradiponal

al satului (Uric, epic, de leagăn, de cătănie, nuppal şi fu nebru)45 (vezi ex. 6). Alături de aceasta, mai
există o singură melodie vocală, de asemenea tradiţională, în tempo giusto, cu un ritm oscilând î ntre
7/ 1 6 şi 2/4, care pare a fi fost melodie de joc şi pe care acum o întâlnim numai cu texte satirice, de
nuntă, de veselie, muzica de joc fund, de regulă, executată de lăutari (ex. 1 9, mg. 4032 I e, AIEF,
corn. Bilca, jud. Suceava, inf. grup de femei, culeg. Ghizela Suliţeanu, 1 97 1 , transcr. E. Cernea):

4)

Utilizarea unei singure melodii penrru înuegul repertoriu vocal al unei wne a fost remarcată încă de Bela

Ban6k în lucrarea

sa

Voiksmusik. . . , op. cit. , ca un fenomen ce atestă stadiul foarte vechi în care se află folclorul

acelei wne. Un fenomen identic am întâlnit la populapa hurulă, în comuna Breaza, jud. Suceava, in culegerea
efectuară în anul 1 965.
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Frapează conturul melodico-modal comun al celor două melodii; aceeaşi scară
descendentă diatonică cu terţa mică şi cu treapta a patra uneori u rcată, în limitele unui ambitus
de cvintă perfectă, aceeaşi cadenţare a tutu ror rândurilor melodice pe sunetul fu ndamental,
ca şi înrudirea formulei melodice de la cadenţa primului şi, uneori, al cel ui de al treilea rând
melodic al melodiei de joc cu una din formulele specifice de cadenţă ale doinei, despre care
vom vorbi amănunţit mai departe.
2. Formulele ritmice ale rândurilor melodice ale doinei din Bilca sunt aceleaşi care s-au
păstrat şi în forma amplă a doinei bucovinene analizate la începutul lucrării (vezi ex. 1 1 şi 1 2) .
3. Structura arhitectonică a doinei din Bilca este improvizatorică ş i se manifestă printr-o

succesiune neperiodică a două rânduri melodice, A şi B, unde B-ul reprezintă de fapt un A la origine.
u
Un rând melodic C, recitat sau sernirecitat, apare la încheierea unei idei poetice sau în momentele

lirice de maximă emope, având funcpa de rând melodic final (vezi ex. 6). Interesant de remarcat că, de
regulă, atunci când melodia doinei nu mai are drept suport un text Liric, ci este cântată într-un cadru

ceremonial, forma ei este şi mai evident alcătuită dintr-un singur rând melodic, variat: A, A ' A etc.
u u
Oferim ca exemplu o piesă din repertoriul nupţial, ,,Iertăciunea" (ex. 20, mg. 4033 I
f, AIEF, corn. Bilca, jud. Suceava, inf. Ana Irimescu, 48 a., culeg. Ghizela Sul iţean u, 1 97 1 ,
transcr. E. Cernea) :

mi

să _

-

rea

-

icr - ta - s1u - ni.

De asemenea, o piesă din repertoriul fu nebru, „bocet la vecină" (ex. 2 1 , mg. 4030 I I p,
AIEF, corn. Bilca, j ud. Suceava, inf. Anghelina Savu, 66 a., culeg. Ghizela Suliţeanu, 1 97 1 ,
transcr. E . Cernea) :
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t

tţ•

de -o

i mai redusă apare forma mdodiei arunci când funcţia ei este de cântec de leagăn; repetarea

rândului mdodic A se produce aproape identic (ex. 22, mg. 4033 li d, AlEF, corn. Bilca, jud.
Suceava, inf. Domnica Irimescu, 38 a., culeg. Ghizela Suliţeanu, 1 97 1 , transcr. E. Cernea):

� =.°160

Toate acestea ne îndreptăţesc să credem că tipul doinei din Bilca poate fi una dintre cele
mai vechi piese cunoscute în folclorul românesc, dar această certitudine nu implică posibilitatea
de a afla când a apărut doina bucovineană. A încerca fixarea cu precizie a unei „date de naştere"
a ei este, după părerea noastră, o aberaţie. Dacă există documente muzicale scrise datând de
la 1 848, dacă există documente istorice care să explice legăturile dintre populaţia năsăudeană
şi cea bucovineană în sec. Xl ll-XIY, este cerc că nu putem găsi documente de niciun fel care
să infirme existenţa anterioară acestor date a doinei bucovinene în wna de care ne ocupăm46•
Riscul indicării unui moment al genezei sale creşte dacă avem în vedere unele rezultate ale
cercetărilor noastre în domeniul folclorului copiilor, unde

am

constatat că o serie întreagă

de fapte folclorice au o vechime incomensurabilă. Documentele de care dispunem astăzi
consemnează existenţa unora dintre acestea cu un număr de secole în urmă, dar nu rezultă de
nicăieri de câtă vreme vieţuiau acele fapte folclorice. Nimic nu ne poate îndritui să afirmăm că

doina din Bilca are numai trei secole vechime, şi nu 1 O sau 20, dacă ne gândim că în folclorul

46
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Vezi Constantin Zamfir,

Dt!Spre obârşia şifi/iafia unor melodii de doină, srud. cit.
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românesc se mai păstrează încă un obicei descris de naturalistul Caius Plinius Secundus în sec.
I d . H . Este vorba de aqiunea de a sări într-un picior şi a înclina capul, în cazul în care cuiva,
scăldându-se în râu, i-a i ntrat apă în urechi - obicei înso�it de o form u lă în versuri47• Pentru
a ne păstra în limitele posibilităţilor de argumentare prin comparaţie muzicală, trebuie să
remarcăm că în timp ce o credinţă, un obicei sau un complex de motive cinetice din folclorul
copiilor poate fi transmis nel i m i tat în timp şi spaţiu, cuprinzînd nenumărate secole şi uneori
chiar m i lenii , răspândindu-se pe toate meridianele globului, componentele lor verbale şi
muzicale sunt mult mai puternic ancorate în spaţiu şi timp, izvorând din l i mbajul literar şi
m uzical al colectivităţii del i m itate tribal, în colectivităţi determinate social-istoric şi în ultimă
instanţă naţional, sau trecând prin filtrul acestor limbaje particulare.
După cum am amintit mai sus, comunele Bilca şi Breaza par a fi păstrat folclorul lor Bilca, pe cel românesc, iar populaţia huţulă din Breaza, pe cel huţul - la un stadiu de vechime
la care aproape întregul repertoriu poetico-muzical al satul u i era interpretat pe variantele unei
singure melodii. Dacă analizăm comparativ aceste melodii, constatăm că atât ambitusul cât
şi structura lor modală sunt foarte apropiate; în lim itele unei cvinte se desraşoară o scară
descendentă diaconică cu substrat tetratonic, cu aceeaşi pendulare in iţială pe cvarta şi cvinta
scării, cu aceleaşi cadenţe ale rândurilor melodice pe sunetul fundamental al scării (ex. 23, mg.

2904 h, AJEF, corn. Paltin, jud. Suceava, inf. Ileana Macovei, 38 a., culeg. Eugenia Cernea,
1 965 , transcr. E. Cernea) :

Tai ka

·

za

-

/ai

t;i

1a

pi- �lav,

Sim:iil

u

go s

-

/1c

•

no

Structura modală a acestor cântece este retracordică în ambitus de cvintă, cu substrat
prepentaronic:

re-mi (-fa pyen)-sol-La.

Ceea ce le deosebeşte din punct de vedere modal este

faptul că în doina din Bilca nu se remarcă vreun substrat terra- sau pentatonic, toate treptele
Candrea, I. A,

Spimiri dinfolcloml romdn, I, Reminiscenţe romane, în Izvoraşul, 1 , 1 939, p. 1 0- 1 5 ; vezi
Contribuţii la cercetarea fo!clomlui copiilor, în: Revista de emografie şifolclor, rom. 1 8, nr. 4,
1 973, p. 279-297, unde se cirează mai mulri aur<;>ri, din ale căror documenre rezulră că ţintaml era pomenir în

47

şi: Eugenia Cernea,

publicafii în sec. XVI; obiceiul practicat la scoarerea apei din urechi după scăldar a fosr publicar de Caius Plinius
Secundus în sec. I d.H. ere.
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fiind constiturive. În plus, apare coborârea indefinită ca înălţime a rândului melodic recitat,
iar treapta a patra este uneori urcată:

re-mija-sol (sol diez)-fa.

În ce priveşte ritmul, acesta diferenţiază net melodia huţulă de cea românească. Cântecul huţul

este structurat în dependenţă de componenţa silabică specifică folclorului poetic ucrainean, şi anume,
aceea de versuri de 8

+

6 silabe, în timp ce doina din Bilca păstrează versul românesc cunoscut, de 8

silabe, cu rilnde perechi. În afuă de aceasta, melodia doinei româneşti se desfaşoară într-un tempo

rubato, cu ritm liber, pe când cea huţulă are un ritm giusto, fiind folosită şi ca melodie de joc. Ritmul

şi tempoul specifice doinei bucovinene - mai apropiate de cele ale unora dintre popoarele balcanice
decât de cele ale slavilor de nord - ne indică faptul că ele s-au putut contura astfel în structura
modală amintită mai sus numai după ce populaţia Daciei se constituise într-o colectivitate unitară,
cu un limbaj poetico-muz.ical propriu.

e referiln la populaţia Daciei întregi, deoarece acele trăsături

specifice muz.icale, care o diferenţiază de melodia huţulă, sunt comune doinei din toate wnele ţării
în care ea se mai păstrează. O preciza.re mai concretă în timp a apariţiei doinei bucovinene ni

se

pare

riscantă.
Revenind la analiz.a exemplarelor de doină din Bilca, remarcăm că de concentrează în aceste
rânduri mdodice, A şi B, motivele esenţiale care definesc particularităţile bucovinene ale doinei
româneşti:

1 . formula ritmică a rândului A identică cu cea din Sadova (vezi ex. 1 1 );

2. formula melodică de cadenţă conturată într-o cvintă descendentă, înflorită cu

mordente (ex. 24):

3. o altă formulă melodico-ritmică de cadentă - care în exemplarele dezvoltate se află, de obicei,
în rândul melodic F

-

în care după sunetul fundamental prelungit mai apare un grup melismatic

începând cu terp fundamentalei şi sfărşind cu treapta 1 sau 2 (ex. 25):

Putem conchide deci, că acestea sunt cele mai vechi formule melodico-ritmice specifice ale
doinei bucovinene.
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Forma improvizatorică a lor se manifestă printr-o succesiune neregttlată a rândurilor melodice A

BA B,; rândul C, recitat sau semirecitat, apărând cu funcţie finală.
.
Ne oprim deocamdată cu analiza conpnutului melodic al rândurilor A şi B, pentru a reveni
ulterior, după ce vom analiza retrospectiv şi rândurile melodice următoare.
lată rândurile melodice C şi D în varianta din 1 956 a Mariei Surupat (ex. 26):

„ţi Ji i Ji 1
Min -drâ rtoa

-

rc-i

no

•

vv v�

J�
..- �, �l J1 J1 )1 �

JS.

ro ·

�

cu

Mi'n

•

dră

-.

fl� - re-i

no - ro -

c„

Menponăm că aceste rânduri constituie o aparipe mai tân.ie în structura melodică a doinei

bucovinene. Înainte însă de a demonstra aeest lucru, să analizăm înrudirea dintre rândurile C şi D şi

fg.

procedeul de devenire a lor ca rânduri melodice distincte. Să urmărim acestea pe variantele următoare
(ex. 27,

3571 a, AIEF, corn. Fundu Moldovei, jud. Suceava, inf Gavril Frîncu, 43 a., culeg.

Constantin Brăiloiu, 1 93 1 , transcr. E. Cernea):

N.am m.

lâ- n

-

co - tro ma duc

N-.iJm m1

lă - n

-

co - tro ma duc

Nuanţa de diferenţiere a rândurilor melodice este redată mai mult cu mijloace de expresie, decât
cu

mijloace structurale, acestea constând în sol diez de la începutul rândului D, plasat în locul lui la de

faţa cărora stau. Ţmând

la începutul rândului C, şi în cele două apogiaturi superioare, care au rolul de accentuare a notelor in
seama

de faptul că în 1 93 1 doina încă nu era pe deplin cristalizată în forma

ei amplă, evident, interpretul nu a rămas la acea formă de înrudire a rândurilor melodice D şi C În
aceeaşi doină acelaşi informator dă rândurilor într-una din strofele următoare un contur distinct,
introducând o formulă ornamentală melismatică avântată (ex. 28):

Exemple asemănătoare putem găsi şi în varianta lui Andrei Nergheş (fg. 3 573, AIEF,
Fundu Moldovei, 1 93 1 ) şi în multe altele.
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Din punct de vedere compoziţional, funcţia acestor rânduri, C şi D, este de a crea, prin
rotirea în j urul lui mi şi sublinierea lui prin aceasta şi prin repetarea lui i nsistentă cu cadenţa de
tip recitativ pe acelaşi mi, o încheiere de tip final. Pare, evident, bizară o încheiere pe mi, ceea
ce în cadrul structurii modale a doinei bucovinene ar însemna o treaptă a doua, cu atât mai
mult cu cât modul doric este caracteristic pentru întreaga doină românească48, iar încheierile
pe treapta a doua sau structurile modale pendulatorii la interval de secundă sunt caracteristice
pentru cântecele lirice49. Şi totuşi funcţia iniţială de fi nală este neîndoielnică dacă l uăm î n
consideraţie următoarele exemple şi observaţii (ex. 29, mg. 1 462 I I b , AlEF, corn. Pojorâta,
jud. uceava, inf. Saveta Raia Bălan, 68 a., culeg. Eugenia Cernea, 1 968, transcr. E. Cernea):

frubato

E1

�

=

184

ce mull

besc _
.._..

Lu - mea

__

de

După cum am arătat mai înainte, rândul recitat, în partea sa ultimă cu o cădere indefinită către
cvana inferioară a acestei structuri modale, este caracteristic pentru rândul final al strofei melodice,
în vechile forme improvizatorice el putând să apară după un număr indefinit de rânduri
melodice, în dependenţă de conţinutul poetic al versurilor. Cazurile în care se întâlnesc acestea
în rândul melodic D, şi care nu sunt multe în prezenr, confirmă provenienţa compoziţională
de funcţie fi nală. Asemenea rânduri D înrâlnim şi în variantele Paraschivei Cozmariu50• Î n
varianta informatoarei Reveica Scurru, tot de opt rânduri melodice, găsim coborârea la cvintă
prin salt, ceea ce întăreşte o dată în plus presupunerea noastră în legătură cu funcţia anterioară
de finală a rândului D. Iată acest exemplu (ex. 30, mg. 1 1 73 c, corn. Fundu Moldovei, jud.
Suceava, inf. Reveica Scurtu, 58 a., culeg. Eugenia Cernea, 1 9 57, transcr. E. Cernea):
48

Vezi studiile despre doină, citace.

49

Eugenia Cernea, Contribuţii la studiul modurilor în cdntecul popular românesc din Bihor şi valea Almăjului
(Despre structura modală pendulatorie), în: Studii de muzicologie, voi. V, 1 969, p. 1 2 3- 1 5 2 şi in: Revista de
emografie şifalclor, corn. 1 2 , nr. 2, 1 967, p. 1 1 9- 1 26.
10

Mg. 1 4 8 1 II a, 1 464 I j, k, l, AJEF, inf. Paraschiva Cozrnariu, 77 a., corn. Sadova, jud. Suceava, culeg.

Conscancin Prichici şi Florin Georgescu, 1 958; coace piesele au câce opr rânduri rnelodice.
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Să vedem însă care este provenienţa acestui rând melodic D, de tip fi nal, pe treapta a
doua în esenţă, în mijlocul formei strofice de şapte şi opt rânduri melodice, A B C D E F G

H.

Prin aceasta ajungem la o problemă interesantă, legată de fenomenele caracteristice ale

începutului proces de destrămare a doinei, şi anume, a inAuenţei cântecului liric, a infiltrării
în doină a unor elemente caracteristice acestuia din urmă. Reamintim că în variantele din Bilca
n u întâl n i m nici u n rând melodic încheiat pe treapta a doua.
Din analiza exemplarelor de doină bucovineană de care dispunem, deducem că în
forma sa i mprovizatorică clasică a genului, în faza în care se aAau într-o succesi une neidentic
repetată toate sau aproape toate rândurile melodice ale doinei 5 1 , ea a existat, probabil, cândva
cu mult înaintea secolului al XX-iea. Între anii 1 9 1 2 şi 1 928, în satele cercetate atunci, forma

. caracteristică în care o găsim este de patru sau chiar numai de trei rânduri melodice. Începând
din anii 1 93 1 -1 934, doina se reamplifică, de data asta într-o formă cristalizată, aju ngând la
strofa de şase, şapte şi opt rânduri melodice. Între formele de patru rânduri întâlnim unele ca
acestea (ex. 3 1 , fg. 3 540 d, AIEF, corn. Fundu Moldovei, jud. Suceava inf Saveta Hojbotă,
culeg. George Breazul, 1 928, transcr. E. Cernea) :

iar

-

bd _

@1,-

- ţa, măi.

Rândul melodic D în cazul de faţă52 este u n rând final tipic pentru cântecul liric

1

bucovinean prin desenul său coborâtor de la cvinta si şi prin cadenţa frigică, însoţită şi de
secunda mărităfa-so/ diez.
si
s2

Într-o formă asemănătoare cu aceea a bocetului huţul, pe care îl dăm în ex. muzical nr. 39.
Pentru a nu-1 confunda cu rândul D al doinei bucovinene ample, am pus în mod convenţional un „!', prin

care înţelegem

„liric".
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Acest contur melodic tipic pentru rândul melodic final îl î n tâln i m şi î n multe alte cântece
lirice locales3. Evident că această infilrraţie se face prin asociaţie. Dacă în perioada aceea aveau
circulaţie unul sau mai multe cântece cu un desen melodic asemănător cu al doinei locale, era
facilă infiltrarea reciprocă a unor elemente specifice celor două genuri.
Pentru a putea înţelege însă cum a ajuns acest rând final în mij locul doinei bucovinene
ample, rrebuie să facem cunştinţă şi cu alte variante de patru şi trei rânduri melodice din
perioada anilor 1 907- 1 928. Să analizăm pentru început doina „Să fii, maică, blestemată

...

"

(ex. 32, fg. 1 269 1 b„ AIEF, corn. Fundu Moldovei, j ud. Suceava, i nf. Parasca Leuştean, culeg.
George Breazul, 1 928, transcr. E. Cernea):

La prima vedere, primul rând melodic al doinei ar putea să pară foarte depărtat de tipul pe
care l-am prezentat la început. Reamintim însă că trăsătura caracteristică a rândului A este rotirea
în jurul notei la şi insistenţa în j urul acestei note, iar pentru tipul vechi, încheierea cu o cadenţă
coborâtoare până la

re.

Dacă ne îndepărtăm atenţia de la grupele melismatice brodate pe câteva

din silabe, ne dăm seama că rândul A îndeplineşte aceste condiţii melodice. Desigur că această
caracteristică, exclusiv melodică, de insistenţă asupra cvintei şi cadenţei pe limita ei inferioară
este atât de generală, încât poate fi socotită proprie, dacă nu pentru nenumărate genuri şi chiar
pentru popoare diferite, în orice caz, pentru doina di n toată ţara54• Ceea ce ne fereşte de derută
este faptul că cele două elemente principale, care definesc conţinutul melodic, melodia şi ritmul,
se află într-un echilibru permanent; atunci când conturul melodic capătă u n aspect mai difuz,

osatura ritmică este aceea care păstrează legătura cu tipul din care provine, iar când ritmul se
eliberează de formula iniţială, melodia se menţine mai aproape de conturul prim. Se î n ţelege că
atunci când acest echilibru se strică se produce trecerea într-un alt tip melodic, în cazul de faţă,
în varianta Parascăi Leuştean, schema ritmică a rîndului A este (ex. 33):
jJ

Vezi şi fg. 3528 a, AIEF, in( Ion Poenaru, corn. Fundu Moldovei, jud. Suceava, culeg. Consranrin Brăiloiu,

1 928, unde î nsă srrucrura modală conţine şi un si bemol.
�
Vezi ex. muzicale din studiile despre doină, citare.
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adică formula ritmică, din ex. 1 1 , pe care am dat-o încă la începutul studiului nostru, ca
specifică pentru tipul de doină bucovineană. Rândul melodic B al variantei de faţă conţine o
subliniere a lui

re,

pri n repetarea de tip recitativ seco şi prin rotirea în juru l său a conturului

melodic. Atragem din nou atenţia asupra procedeului componistic local, de a începe noul
rând melodic cu formula de cadenţă a rândului anterior. În cazul de faţă, pre deosebire de
cel pe care l-am observat mai înainte, în variantele Savetei Hojbotă nu se exclude formula de
cadenţă coborâtoare din rândul anterior, ci doar se reia această formulă în rândul următor.
B-ul din această variantă, în forma amplă de şapte sau opt rânduri melodice, este de fapt rândul
F.

Caracteristica, nora lui individuală, inconfundabilă, este aceea că, indiferent dacă conţine

sau nu grupe melismatice, el, în mod obligatoriu, conpne un recitativ seco pe re; ultimul

re

este

prelungit, de obicei, cu o coroană sau o valoare de timp mai mare, iar după aceasta urmează un
grup melismatic mai mult sau mai puţin bogat, de regulă de la fa la

re,

ultimul

re

al cadenţei

fiind scurt. Dar, cum am mai arătat, acest motiv este întâlnit şi în exemplarele din Bilca, ceea ce
ne întăreşte convingerea asupra vechimii sale. Imaginea plastică auditivă pe care o creează acest
grup melismatic în exemplarele dezvoltate este aceea de „virgulă", pentru că întotdeauna acestui
rând, F, îi urmeazâ rândul G, care conţine neapărat un recitativ pe

re,

cu cadenţa finală pe

re.

În varianta Parascăi Leuştean putem observa şi provenienţa rândului G, care în cazLJ de faţă nu
este decât un B variat. Aşadar, vom reţine că G din varianta amplă a fost la origine un F variat.
Totuşi, sunt puţine variante cu rânduri melodice reduse numeric, în care primul să

corespundă rândwui melodic A din varianta amplă. La marea majoritate a acestor variante, cu
un număr limitat de rânduri, primul rând melodic corespunde rândului E din varianta amplă.

Să vedem ce reprezintă acest rând melodic E. Dăm rândul E din varianta citată în ex. 1 al
Mariei Surupat, strofa a doua (ex. 34):
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Observăm idencicacea formulei ritmice cu aceea a rîndului melodic A şi insi stenţa pe

sol caracceriscică

rândului melodic B. Unele asemănări pe care le observăm la o seamă de

variante în ere rân durile melodice E şi B ne-ar putea face să considerăm rândul E la origine
drept un B variac, ca spre exemplu în varianta Zenoviei Poenaru (ex. 3 5 , mg. 1 1 66 b,
A I E F, corn. Fundu Moldovei, j ud. Suceava, i n f. Zenovia Poenaru, 68 a . , culeg. Vasile O .
Nicolescu, 1 957, cran cr. E . Cernea) :

Cil

ra

ma

•

ma di-a do-<Ja

ca

Înrudi rea răndului E cu rândul A şi cu rândul B este indiscucabiă. Dar cum se face că
acest B sau A apare nu alături de unul din rândurile A sau B, ci traversează C-u l si D-ul si
V

,

li

'

se plasează cocmai la distanţa de trei-patru rânduri de cel pe care îl variază? De răspunsul l a
această î n trebare depinde lămurirea problemei evoluţiei doinei bucovinene de la formele de
erei-patru rânduri melodice la cea de şapce-opc rânduri. Iacă o doină culeasă de Alexandru
Voevidca în 1 9 1 2 (ex. 36, Al . Voevidca, mss. 5 c, XXXVI I , N r. 1 829, A I E F, corn . Vicovu de
Sus, jud. Suceava, 1 9 1 2, inf. Ooch.iţa Ursachi, 38 a.):

c.ici bgl .

ni

•

/ic

Îi

di • par- tic

şi

la

În an ii 1 9 1 2-1 928, găsim numeroase exemple având această structură formală, în care
primul rând corespunde rândului melodic E din forma amplă a doinei bucovinene, celelalte
rânduri succedându-se în ordinea celor de fată55• Dar forma aceasta a rămas viabilă şi în anii
55

Am dat exemplul din mss. Voevidca, din Al EF, în noraria sa exactă în ce priveşte ritmul, metrul, valorile

de timp şi conturul melodic, deşi nu corespund sistemelor noastre de norarie. Am făcur doar o transpunere la

o cvarră mai jos, pentru a uşura compararea. Ultimul rând, fără îndoială, trebuia scris cu nare care să indice
intonapa vorbirii, dar pe care Alexandru Voevidca a încercat să le redea muzical, rezultând un mers cromatic,
care nu se întâlneşte în folclorul românesc. Literele pe care le-am pus în stânga rândurilor melodice indică
srrucrura arhirecronică a exemplului de fară, iar cele din paranteză indică corespondenra lor în forma doinei
ample, cristalizate.
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următori, şi până în zilele noastre [este vorba de anii decen iului al şaptelea al sec. al XX-iea,
atunci când autoarea a elaborat acest studiu (n.ed.) ] , alături de forma arătară în ex. 3 1 , în
varianta Savetei Hojboră, ambele reprezentând cele două subripuri ale doinei bucovinene convieţuind, la rândul lor, alături de forma amplificată, dar, evident, înrr-o proporţie din ce în
ce mai mică. Dăm mai jos două exemple, unul din 1 934, altul din 1 9 57, pentru a demonstra
viabilitatea acestui subtip (ex. 37, fg. 4223 b, AIEF, corn. Botoşana, jud. Suceava, inf. Irina
Finiş, culeg. Constantin Brăiloiu, 1 934, rranscr. E. Cernea) :

chi - dr: ,

o . ri

ba - !:!_

pot

(ex. 38, mg. 1 1 86 b, AIEF, corn. Fundu Moldovei, jud. Suceava, inf. Il inca Lehaci, 69 a.,
culeg. R. Georgescu, 1 957, transcr. E. Cernea) :

oâ

•

i , D')ilfTlnr:, o - ;nu - lu

·.

i,

Dacă analizăm cu atenţie rândul A, corespunzător lui E din forma amplă a doinei, vedem că

el este foarte apropiat de rândurile B ale formei ample; aceeaşi insistenţă
coborâtoare de la sol până la

re.

pe

sol şi aceeaşi cadenţă

Dacă ne amintim de funcţia imitatorie a lui B faţă de A, despre care

am vorbit la locul cuvenit, ne dăm seama de înrudirea lui E cu A şi, evident, inclusiv cu B. Concluzia

se desprinde logic. Formele cristalizare mai vechi au fost aşa cum le vedem în variantele Irinei Finiş
şi Ifrincăi Lehaci, încadrate într-un ambitus de cvarcă în parcea lor esenţială, cu o coborâre expresivă
către sau până la cvarca inferioară a acestui ambicus. Într-o formă mai expansivă, vechea doină
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bucovineană capătă un ambirus de cvintă în partea sa esenţială, î nsă păstrând conturul melodic
anterior, respectiv al rândului

A din variantele în ambirus de cvartă, se creează exemplare de

tipul variantei Savetei Hojbotă (vezi ex. 3 1 ). Logica compoziţională instinctivă a creatorului
popular l -a făcut

ca

de la rândul melodic expansiv

A, cu insistenţă pe fa, să nu treacă brusc

F, ci să scadă treptat elanul expansiv prin care a început strofa melodică,
trecând printr-un B cu funcţie imitatorie la o secundă mai jos. În opinia noastră, această
logică compoziţională, care să fixeze înlănţuirea în mod permanent a rândurilor E cu F, iar a
rândurilor A cu B şi C cu D, s-a formar cu timpul, datorită tot unei tendinţe de cristalizare.

la rândul melodic

Mai înainte de a fi început să circule doina sub aceste două subtipuri aproape cristalizate, toate

aceste rânduri melodice sau numai unele dintre ele au vieţuit fară o succesiune fixă în formele
pur improvizatorice, într-unul şi acelaşi exemplar. Acestei realităţi i se datoreşte faptul că
ambele aspecte cristalizare în forme de erei şi patru rânduri melodice sunt considerare de către
informatori drept una şi aceeaşi melodie. Cele câteva exemplare în care succesiunea rândurilor
melodice diferă de aceea a exemplarelor cristalizate, ca şi variantele din Bilca, ne confirmă
exisrenp, într-un trecur mai îndepărtat, a formei improvizatorice în roată Bucovina, formă al
cărei material de bază, într-o anumită Fază de evol uţie, era conţinutul doinei astăzi cristalizare.
În varianta Zoiţei Mazilu56, succesiunea rândurilor melodice este:

A B F G D E F ( G+H)57•

În varianta cântată de Toader Lucan58, cu toate că nu sunt inversări în succesiunea rândurilor

A B B. B. E E. G H.
1 462 I I i, A IEF) : B E C D/ E F G H

melodice, găsim în schimb repetări variate ale unor rânduri şi lip a altora:
Alt exemplu ni- l oferă varianta lui

oca Silvestru (mg.

I A B C D E B CD IA B F G H IA B C D E F G H I. În ultima parte observăm că strofa apare
în succesiunea formei cristalizate, aşa încât putem urmări unul din drumurile spre stabilizarea

în formă cristalizată a vechii forme improvizatorice propriu-zise. Exemple i nteresante din acest
punct de vedere mai gă im la fg. 3 573, 1 269 1 b, 4206, Al. Voevdica, mss. 5, nr. 1 7 şi 1 909,
caietul VI şi altele din fondul AIEF.
Un fapt interesant, care ne atrage atenpa, în legătură cu ipoteza noastră asupra desprinderii din
forma improvizatorică a celor două subtipuri cristalizate de trei-patru rânduri, îl constituie observapa

că, desprinzându-se, cele două subtipuri au căpătat forme de vieţuire independentă; fiecare din ele
are câte un rând meloruc introduaiv şi unul de încheiere. Aceste funcpi sunt purtate pentru unul din
subtipuri rândurile
56

57

A şi D, pentru celălalt, E şi H, sau în lipsa lui, H, E şi G. O reminiscenţă a acestui

Fg. 25 1 2 a, AlEF, inf. Zoira Mazilu, 38 a„ corn. Hangu, jud. Bacău, culeg. Gavriil Galinescu, 1 929.
Am pus în paranteză (G+H) pentru a indica rândul melodic în care, deşi predomină caracteristicile rândului

G, apare şi
58

un element al rândului H, încă nedesprins într-un rând aparte.
Fg. 1 2676 a (II), Al EF, inf. Toader Lucan, corn. Fundu Moldovei, jud. Suceava, culeg. George Breazul,

1 928.

66

Doina drn Maramureş, Oaş ş1 Bucovina

fapt îl constituie începuturile la formele ample cristalizate cu rândurile E F G H, după care urmează
strofele obişnuite de opt rânduri melodice în succesiunea cunoscuă59 şi finalurile la jumătatea strofei
melodice pe rândul IJ60.

Un exemplu care ne confirmă o dacă în plus existenţa celor două subtipuri desprinse
din forma improvizatorică şi cristalizate, cât şi existenţa într-un trecut ceva mai depărtat61
a unei forme improvizatorice a doinei bucovinene este bocetul huţul din comuna Breaza,
j ud. Suceava. Convieţuirea huţul ilor din nordul Bucovinei cu populaţia locală românea că a
favorizat unele împrumuturi reciproce de elemente ale culturii spirituale, Între care cele mai
demne de semnalat ni se par faptele de preluare integrală a unor piese sau gen uri, cum sune
jocul „Huţulca", pe care românii bucovineni l-au integrat între zecile lor de jocuri ale horii
duminicale şi, ceea ce ne interesează în mod special în lucrarea de faţă, preluarea de către huţuli
a doinei bucovinene şi integrarea ei în obiceiurile de în mormântare ca bocet, sub denumirea
de „doină la mort", „de jele la more", sau „de jele", prin care se înţelege „bocet" [după cum
s-a evidenţiat şi la începutul acestui studiu (n. ed)]. Evident, acest împrumut trebuie să fi
fose făcut într-o perioadă de timp relativ îndepărtată; pe de o parte, pentru că este fi resc să
presupunem că integrarea unei melodii într-un obicei de înmormântare este un fapt ce nu se
putea petrece recent, aceste obiceiuri fi ind de mult cristalizate, iar pe de altă parte, este sigur
că această melodie nu putea fi împrumutată decât înaintea anilor 1 930- 1 93 1 , când forma ei a
început deja să apară amplificată, şi, mai mult decât <\tât, chiar înaintea an ului 1 9 1 2, de când
avem primele documente muzicale ale doinei bucovinene cristalizate în forme mici. Dăm mai
jos un exemplu de bocet huţul62, în care recunoaştem doina românească bucovineană într-una
din formele ei cristalizate mici.
Din bocetul Vasilinei Relciuk extragem un fragment în care apar succesiv rândurile A B

C D (ex. 39, mg. 2908 I f, AIEF, corn. Breaza, jud. Suceava inf. Vasilina Relciuk, 38 a., culeg.

Eugenia Cernea, transcr. E. Cernea) :
s9
60

Fg. 1 0063 a, 3591 b, mg. 1 1 97 d, 1 466 l , 1 1 73 c, toate din fondul AlEF.

Fg. 3636 b, 1 0063 a, mg. 1 4 6 1 I e, 1 462 h , 1 464 I k, 651 d , toate din fondul AJEF. Prin D înrelegem un
1
rând melodic D cu aspect final.

61

Exemplele rămase de la Voevidca sunt notate inu-o singură strofă, a.şa încât nu putem cunoaşte continuarea,

dar faptul că la aceste exemple culegătorul nu a notat decât o singură strofă, iar la o singură variantă a notat
muzica în întregime, aceea fiind de formă improvizatorici, ne face să credem că numai aceasta avea forma
improvizatorică, în timp ce celelalte aveau forme cristalizate ale subtipului cu rândurile melodice

62

E F G H.

În comuna Breaza am cules mai multe bocete de la câteva informatoare huruie. Melodia bocetului este

aceeaşi ca cea pe care o dăm aici. Un singur bocet hurui am cules cu altă melodie, dar şi aceea de origine
românească, însă de la o informatoare hurulă din corn. Paltin, jud. Suceava. Din informariile obrinute rezultă ci
aceeaşi melodie de bocet ca cea din Breaza se cântă şi în corn. Bănila pe Siret (Ucraina).
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Ta

ni

s

90

·

ru, ta

ni

s

dv

tDJJ

Forma î ntregului bocet este tipic improvizatorică. S ucces i u nea rândurilor melodice
este u rmătoarea: A (B care se asociază cu E) F A G E G A (B care se asociază cu E) F G A B

C G A B F A B C C.
Despre categorica provenienfă românească a bocetului hurui n u este locul să vorb i m
m ai p e larg aici, n e vom mărgini s ă expunem nu mai câteva d i n argumentele esenţiale.
Repertoriul huţul al comunei Breaza prezintă un deosebit i n teres prin faptul că datorită, probabil, unei izolări a vieţii folclorice (credem în general social-econ o mice) -,
fiind foarte variat în texte, se cântă î nsă pe o singură melodie cu nenum ă rate variante.
Cântecele lirice, epice, de n u n tă, de leagăn, de j oc, au una şi aceeaşi melodie, variată d i n
punct d e vedere melodic, d a r unitară printr-un ritm u n ic şi pregnant (ex. 2 3 reprezin tă u n a
din aceste variante) .
Î n pri m ul rând observăm un ritm pregnant de şapte u nităţi î ntr-o î m părţire d i feri că de
cea pe care am întâln i t-o în cântecele vocale de petrecere din Bilca. Acest ritm îndepărtează
net melodia hurulă de vreo asemănare cu doina bucovineană, cu coace că ambicusul de
cvincă, insistenţa primului rând melodic pe la şi sol, cadenţa coborâtoare a celu i de-al doilea
rând melodic de la sol la

re,

ca şi î ncheierea pe

re

ne-ar face, teoretic, să ne gândim la vreo

legătură în tre cele două melod i i . Î n al doilea rând, un fapt de i ncontestabilă deosebire, şi
care pledează pentru originea românească a melodiei de bocet huţul, este acela că strofa
cântecului huţul, în totalitatea gen u rilor sale, cu excepfia bocetu lui şi a col i ndei63, are patru
versuri cu rime încrucişare: 8

+

6

+

8

+

6 silabe. Doar bocetul are versu ri exclusiv de opt

silabe, cu ri me perechi, specifice folcloru lui românesc.
Compararea doinei bucovinene cu variantele sale i ntegrate în repertoriul huţul de
î nmormântare ne aj ută, pe de o parce, să ne dăm seama de puterea de răspând i re a doinei
bucovinene, iar pe de altă parte, ne permite să deducem vechea for m ă i m provizatorică a
doinei b ucovinene, aflată Între stadiul cel mai vechi, pe care îl c u noaştem d i n B ilca, şi stad i ul
63

68

Colinda hu1ulă nu are provenien1ă românească şi are versuri de cinci silabe.
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pe care l-am mai putut afla în documentele înregistrate în satele româneşti ami ntite.
Existenţa exemplarelor din Bilca, a bocetului huţul în formă improvizatorică în Breaza,
precum şi a unui exemplar de doi nă bucovineană românească în forma improvizatorică
amplă, cules în 1 9 1 3, de către Alexandru Voevidca64, ne duce la ipoteza că în pragul ecol ului
al XX-iea doina bucovineană trebu ie să fi vieţuit într-o formă improvizatorică amplă, care În
primul sfert al acestui secol a cedat atât ca amplitudjne, cât şi ca modalitate improvizarorică
de desfăşurare, eclipsând cele două forme mici, cristal izate, pentru ca la j umătatea cel ui
de-al patrulea deceniu al secolului al XX-iea să-şi reia forma amplă, de dara asta perfect
cristal izată. Aşadar, evoluţia ei se conturează într-o spirală, a cărei fază anterioară o putem
fixa în timp, numai cu aproximaţie, înaintea acestui secol, după care urmează o fază de
disociere ( 1 907- 1 928) , pe treapta superioară a spiralei revenind forma amplă (I 93 1 - 1 936),
dar de dara aceasta cristalizată. Evident, conturând aceste faze de evol uţie nu ne referim la
existenţa în exclusivitate a u neia sau alteia din formele doinei pe parcursul fiecărei faze, ci
la formele de manifestare predominante ale ei. Astfel putem găsi - ca un icat însă - varianta
lăutarului Mihai Ieroftei65, culeasă de Alexandru Voevidca în 1 907, care pare să fi fost de
formă amplă cristalizată. Este ştiut însă faptul că fenomenele folclorice care Într-o anumită
perioadă au o circulaţie de masă îşi au obârşia în glasurile răzleţe care au răsunat într-o
perioadă anterioară şi care au constituit germenii acestui fenomen.
Puterea de pătrundere a doinei bucovinene s-a mani festat nu nu mai spre nordul
Bucovinei, către aşezările huţule, ci şi spre vest, trecând Carpaţii, până în ţinutu l Năsăudului,
u nde s-a împământenit şi s-a îmbrăcat în strai local, şi către sud, aj ungând până la Bicaz.
Peste tot ea a fost recunoscută ca reprezentantă a Bucovinei. Griguţă Zaharia, de 44 ani, din
Cuhea, jud. Maramureş, o cânta numind-o doina bucovineană (fg. 469 1 a, AIEF), deşi prin
Maramureş ea nu a căpătat răspândire.
Analiza amănunţiră pe care o expune Constantin Zam fi r în lucrarea citată, Despre

obârşia şi filiaţia unor melodii de doină, demonstrează cu prisosinţă afirmaţia autoru lui
asupra provenienţei bucovinene a melodiei de doină cunoscură în Năsăud şi integrată în
stilul local sub numele „de jale''. Doina din Bilca, pe care Constantin Zamfi r nu a avut-o în
vedere, vine î n sprij inul afirmaţiilor sale, prin faptul că ne relevă un puternic centru al doinei
bucovinene, în cea mai veche formă cunoscută până acum de noi, în timp ce Năsăudul nu
""

Mss. 5, 1 909, caierul VI, AIEF, inf. Paraschiva Săhlean, ţărancă de 25 a„ corn. Buqoaia, jud. Suceava,

1 9 1 3; succesiunea rândurilor melodice este: A A0 E G A B C D (E + F) G Ij C D (E + F) (E„

+

F) F, G. Faptul

că această doină a fost executată într-un stil improvizatoric 1 -a făcut pe Voevidca să o noteze în întregime.
6s
Alexandru Voevidca, mss. 5, caietul VI, nr. 1 7, AIEF, inf. Mihai Ieroftei, 50 a„ Horodnicul de Jos, jud.
Suceava.
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cunoaşte decât formele evo luate ale acestei melodii, aşadar p reluate de năsăudeni într-un
stadiu de dezvoltare a ei întrucâtva mai recent.
Asupra obârşiei melodiei de doină bucovineană se pronunţă î n mod eronat Larisa
Agapie, în articolul său, Doina bucovineană. Contribufii la cunoaşterea cântecului populaf>",
afirmând că şi-ar avea originea în Năsăud. Larisa Agapie nu-şi bazează argumentarea pe vreo
analiză muzicală comparativă67, ci pe câteva documente istorice, pe margi nea cărora î ncearcă
să facă unele deducţii. Contribuţia Larisei Agapie este cuprinsă în concl uzia articolului său:
„De îndată ce tipul de doină di cutat este comun Năsăudului ş i Bucovinei, iar î n acest ultim
ţinut este întâl nit tocmai în satele în care s-au stabilit năsăudeni, se poate afirma că acest
tip de doină este de origine năsăudeană" (p. 222). I nconsistenţa afi rmaţi ilor făcute de Larisa
Agapie referitor la doina bucovineană se vădeşte i mediat ce ne p u nem câteva Întrebări:
l.

Tipul de doi nă comun Bucovinei şi Năsăudului este întâlnit tocmai în satele

bucovinene în care au fost găzduiţi bejenari ardeleni sau numai în acele sate?
2. Care sune satele bucovinene în care n-au trăit bejenari ardeleni şi care, „din această
cauză", nu cunosc doina b ucovineană?
3.

u cumva zona bucovineană în care fi i nţează tipul de doi nă de care ne ocupăm este

tocmai zona montană şi sub-montană, relief care păstrează doina românească de-a l ungul
Carpaţilor, datorită vieţii păstoreşti , retrase, şi n u a bejenarilor ardelen i?
4 . Cum îşi imagi nează Larisa Agapie tabloul m uzical sucevean ? Mu ntenii Bucovinei
îşi construiseră flu iere pe care le păstrau de secole cu grijă la brâu şi împreună cu oile lor îi
aşteptau cu răbdare pe bejenarii ardeleni ca să ajungă să înveţe şi ei o cântare de la aceştia?
5. Cărui fapt i s-ar fi putut datora o asemenea sărăcie m uzicală a românilor bucovineni,
ca în timp ce năsăudei:iii să fi posedat două tipuri de doină, bucovinenii să n u fi avu t n ici
unul?
66
67

Îu Revista de etnografie şi folclor, corn. 1 6, nr. 3, 1 97 1 , p. 2 1 5-223.

Î n domeniul analizei muz.icale, autoarea dovedeşte lacune sim1icoare - între altele - nerecunoscând

0

variantă a doinei bucovinene de care ne ocupăm şi prezentând-o drept un ale tip de doină (p. 2 1 9) , numai pentru
că interpreta, Fighina Jurafle, şi-a început cântarea cu ultimele două rânduri ale melodiei, procedeu frecvent în
practica folclorică. De asemenea, citind doinele sucevene publicare de Vasile D. Nicolescu şi Constantin Prichici

în Câmece şi jocuri populare din Moldova, Edirura Muzicală, Bucureşti, 1963, p. 26, 33, în loc de a remarca
Faptul că la p. 26-29 melodia doinei bucovinene este alternată cu fragmente maramureşene din horea oii,

reprezentând astfel o variantă hibridizată, că „Ciobanul care şi-a pierdut oile" (p. 25-26) este cântat pe melodia
romanţei „Colea-n vale la fântână", iar „Doina ciobanului" (p. 33-34) este, de Fapt. o creaţie cărturărească în
sri.I popular, culeasă de A.lexandru Voevidca de la Gheorghe Ciudin, psalt la Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou, Larisa

Agapie nurreşce iluzia că îi corectează pe folclor�r.ii Constantin Zamfir şi Eugenia Cernea afirmând ci Bucovina

posedă mai mul re cipuri de doină şi nu unul singur, aşa cum au susţinut cei amintiţi mai sus.
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6. Şi apoi dacă năsăudenii veniţi în bejenie aveau două tipuri de doină, de ce i-ar fi
învăţat pe bucovineni numai unul?
7. Pentru care motiv ar trebui să credem că năsăudeni i veniţi în bejenie au adus
bucovinenilor una dintre doinele lor şi că nu ei au fost aceia care au preluat doina
bucovinenilor?
Şubrezenia concluziei Larisei Agapie asupra originii năsăudene a doinei din Bucovina
este mai mult decât evidentă dacă avem în vedere şi vechimea materialului din Bilca,
reîntâlnit Într-un asemenea stadiu în Năsăud. ***
Un alt aspect care ne solicită o atenţie specială este doina instrumentală. Aceasta ne
apare la prima vedere ca având un caracter mai pronunţat improvizatoric, dar dacă analizăm
comparativ doina instrumentală cu cea vocală, vom vedea că improvizaţia implică numai
lărgirea unor timpi prin ample şi repetate formule melismatice sau concentrarea altora
într-un număr mai redus de note recitative; roate acestea însă se produc nu mai în limitele
rândului melodic. Dar rândurile melodice la rândul lor păstrează succesi unea strictă a
rândurilor melodice ale doinei cristalizate. Dăm spre comparaţie o doină executată la vioară
sub care notăm o doină vocală cu aceeaşi structură (ex. 40, mg. 1 1 63 f, AIEF, corn. Fundu
Moldovei, jud. Suceava, inf. Sidor Andronicescu, vioară, culeg. Constantin Prichici, 1 957,
transcr. E. Cernea; fg. 4222, AIEF, corn. Boroşana, jud. Suceava, inf. Trandafira lui Tri fan
Creangă, voce, culeg. Constantin B răiloiu, 1 934, transcr. E. Cernea):

•••

[Polemica sus\inură de Eugenia Cernea împorriva Larisei Agapie încearcă să demonstreze lacunele ştiintifice

şi caracterul precar al argumenta\iei sus1inute de cercetătoarea ieşeancă, prin care aceasta a încercat, în studiul
citat, să acrediteze ipoteza originii năsăudene a unor tipuri de doină bucovineană. În timp ce Larisa Agapie se
bazează pe argumente exclusiv istorice, Eugenia Cernea îşi construieşte argumenta\ia doar pe baza analizelor
comparare ale elementelor sonore constitutive ale doinelor din Bucovina. Fără să subscriem tocai la argumentele
şi, mai ales, stilul agresiv al criticii Eugeniei Cernea, nu putem să nu observăm asemănarea melodiilor de doină
expuse de Larisa Agapie, dar şi absen)<l unor argumente de ordin muzical, extinse pe un eşantion reprezentativ
de piese. În acest context, mentinerea paragrafului polemic în cadrul prezentei lucrări se datorează atât intenriei
de restituire integrală a ideilor Eugeniei Cernea cât şi dorinrei de relevare a unui stil critic impus, în mare pane,
de comandamentele ideologice ale epocii în care a fost elaborat textul].
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Observăm deci că păstrându-se conturul melodic, pe de o parte se amplifică, printr-o
multiplă repetare, formulele melismatice, pe de altă parte se reduc notele recitativului, chiar
într-unul şi acelaşi rând melodic, de pildă rândurile B,

E şi G.

În altă piesă, performată din frunză, vedem că s-a găsit o soluţie, de data aceasta

pseudoinsuumentală, pentru executarea rândului recitat al doinei. Dăm mai jos acest fragment
final (ex. 4 1 , fg. 1 2676 a, AIEF, corn . Fundu Moldovei, jud. Suceava, inf. Toader Lucan, culeg.
George Breazul, 1 928, transcr. E. Cernea) :

Acesta este, după părerea noastră, un procedeu obişnuit de instrumental izare a
unor melodii vocale, procedeu care în Bucovina se perpetuează până în zilele noastre,
instrumentalizându-se cântecele lirice locale. lnterpretii le „doi nesc" şi le numesc tot doine,
numai pentru că le aplică acelaşi procedeu de prelucrare instrumentală ca şi doinei. Î n piesa
următoare, pe care informatorul o numeşte tot „de jale", se observă limpede acelaşi procedeu
de prelucrare instrumentală a melodiei cântecului liric, înregistrat în multe variante locale în
Bucovina68 (ex. 42, fg. 1 2649, AIEF, satul Bocuş, corn. Fundu Moldovei, jud. Suceava, inf. llie
Cazacu, culeg. George Breazul, 1 928, transcr. E. Cernea) :

68

Am dar melodia insrrumenrală la înălrimea reală. Am rranspus melodia vocală, pentru a putea fi mai uşor

comparară cu

cea

insrrumenrală.
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Dacă încercăm să conturăm trăsăturile specifice ale unui gen sau tip muzical, prima
întrebare pe care ne-o punem este: în care dintre elementele structurale sau stilistice se aAă
concentrate trăsăturile caracteristice ale lui? Şi apoi, putem oare da o primă creionare valabilă
acestor aspecte într-un studiu limitat la cercetarea zonală, sau nu ne putem spune cuvântul
decât după cercetarea comparativă pe întreaga ţară, sau cel puţin referită la zonele lim itrofe?
După părerea noastră, putem face un pri m pas în conturarea speci ficului zonal, dacă
ne bazăm pe materialul viu muzical, perceptibil în sens auditiv, fără a-i disocia elementele
componente. �a cum am mai arătat, referindu-ne la analiza formulelor melodico-ritmice, o
astfel de analiză a constituentelor, în forma lor de vieţuire interdependentă, ne dă posibilitatea
de a greşi mai puţin decât prin analiza principiilor constitutive disociate, arunci când vrem să
del i mităm specificul unui gen, al unei zone sau chiar al unei naţiuni. Aici este locul să arătăm
şi faptul că noi considerăm analiza acestor fragmente muzicale minimale nu ca un scop în sine,
ci ca o cercetare menită să ajute la dezvăluirea particularităţilor specifice tipului sau genului
muzical pe care îl cercetăm sau a problemelor lui de structură compoziţională.
Pentru a găsi caracteristicile doinei bucovinene trebuie să ne întrebăm prin ce anume o
recunosc şi o conturează localnicii, arunci când o ascultă sau o interpretează, dintre nenumăratele
melodii existente în repertoriul lor. Dacă am încerca să ne substituim lor, să auzim cu urechea lor
obişnuită cu mobilitatea variativă a melodiilor, dar şi cu relativa stabili.rate a conţinutului muzical,
atunci am putea să desprindem tocmai din acest conţinut muzical , relativ stabil, care reprezintă
suportul permanent al variaţiilor, acele constante care alcătuiesc personalitatea tipului pe care îl
cercetăm. Acestea ţin, după părerea noastră, în primul rând de tiparele melodico-ritmice şi de
structura compoziţională a tipului nostru de doină, iar apoi de stilul său ornamental.
Una din structurile muzicale specifice pentru doina bucovineană este alcătuită, de obicei,
dintr-un triolet, urmat de un grup binar, ambele optimi, pe care se desfăşoară treptat o cvintă
coborâtoare de la nota la până la

re

(ex. 43) :
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Desigur, o cvintă coborâtoare la cadenţă este unul dintre cele mai frecvente modele în
cântecul popular românesc, însă, ce-i drept, mai mule în cântecul liric decât în doină. Ceea ce o
individualizează însă, în cazul evidenpar, este conrextul în care apare; în timp ce în cele mai multe
cazuri găsim aceasră cvintă cu ultima notă a sa prelungită69, formula specifică doinei bucovinene se
află, de regulă, precedară de o notă prelungită cu coroană, sau în orice caz cu o valoare de timp mai
mare decât optimea, iar cadenp coborâtoare se încheie cu o notă scurtă. Aceasră încheiere scurtă
a rândurilor melodice este specifică rândurilor interioare ale doinei în general şi este legară şi de
construqia recitativă, adesea recto-tono, a melodiilor de doină, construcţie care

fixează

treptele

modale de sprijin în inreriorul rândurilor melodice şi nu la sfâşitul cadenţelor, având cadenţe cu nota
finală prelungită, de regulă, numai la primul şi ultimul rând melodic. Considerăm deci că este logic
să ne imaginăm aceasră formulă, numai însoţiră de valoarea de timp care o precede şi care îi conferă
această trăsătură particulară, adică (ex. 44):

Particularitatea doinei bucovinene constă în faptul că încheierea scurtă a acestor rânduri
nu se face numai prin optimi ale recitativului sau grupe mici, de două sau maximum trei
şaisprezecimi legate, cum vedem la doinele altor zone70, ci şi prin această formulă melodico
ritmică, mai mule sau mai puţin bogat ornamentată, dar cu încheierea scurtă.
O

altă particularitate a acestei formule este aceea că, deşi srrucrural ea aparţine primului rând

melodic, A, al doinei de formă veche sau sfârşitului rândului B, în forma mai nouă, specifică zonei
69

Caden1e tipice pentru cântecul liric. Î n doina bucovineană, aceasră noră esre prelungiră în cazuri foarre

rare, ca spre ex. fg. 261 1 a, AIEF, inf. Smaranda Turcu, corn. Izvorul Alb-Buhalniţa, jud. Bacău, culeg. Gavriil
Galinescu.
70

Vezi Mariana Kahane,

Doina din Oltenia Subcarpaticii,

în:

Revista de Etnografie şi Folclor, nr. 1-2, 1 963,

p.

99-1 16; Paula Carp, Alexandru Amzulescu, Cântece şi jocuri din Muscel, Editura Muzicală, Bucureşri, 1 964, p.

1 2 1-144; Emilia Comişel, Preliminarii la studiul ştiinţific al doinei, în: Revista de Etnografie şi Folclor, nr. 1-2,

1 959, p. 1 56-1 70; Consramin Zamfir, Vicroria Dosios, Eugenia Moldoveanu-Nesror, 132 cântece şi jocuri din

Niisiiud,
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Doine, p. 69-83, cu excep�ia variantelor doinei bucovinene;
Volksmusik der R11111iinen von Maramureş, op. cit. , ex. muzicale nr. 23 a, b, c, d, e, f, g. h, i, j, k, l, m.

Edirura Muzicală, Bucureşti, 1 958, cap.

Bela Barr6k,
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Câmpulungului, totuşi o găsim adesea şi la sP.irşitul rândului B (în forma veche), C sau E, deşi
pilonii de sprij in modal ai rândurilor melodice sune diferiţi (la, sol, mi) şi aceasra subliniază caracretul
partirular al urilizării respectivei cadenţe. Uneori o găsim şi la începutul unor rânduri melodice, ca o
reluare sau o murare a cadenţei rândului anrerior. Acesr procedeu îl purem remarca la ex. 1 .
Având o arâr de mare pondere în cadrul compoziţional al doinei şi fiind una din principalele
formule asupra căreia se exercită măiestria ornamenrală a inrerpreţilor, esre de înţeles că unul din
elementele disrincrive ale doinei bucovinene esre tocmai aceasră formulă de cadenţă. Desigur ea
nu apare încr-o formă imuabilă, ci esre supusă diverselor variaţii ritmice, melodice şi ornamenrale.
Astfel, dar fiind că nora ei de încheiere nu joacă un rol de pilon de sprij in modal, ea poare uneori
lipsi, şi formula apare asrfel înrr-o formă eliptică, adică71 (ex. 45) :

De asemenea, rirmul poare varia prin inversarea rriolerului cu grupul binar72 (ex. 46) :

sau prin rransformarea înrregului grup înrr-un grup binar şi acesr din urmă fapr are loc în
special în cazul formulei eliptice. Ornamenrarea formulei se face foarre rar pri n ale procedeu
decâr prin mordenre; acestea însă por fi plasare pe una dinrre nore şi arunci aceasra esre de
obicei nora mi (vezi ex. 44) , sau pe două dinrre nore, adesea acesrea sune sol şi mi73, pe erei
nore, acelea fiind sol, fa, mi74, sau chiar pe parru nore75, rămânând numai nora

re

neînAoriră.

Dintre variaţiile formulei mai meriră semnalare: accidenrarea cvarrei, respecriv urcarea lui sol
71

Mg. 653 g, AIEF, Mândră foart-i norocu, inf. Maria Su.rupar, 5 1 a„ corn. Sadova, jud. Suceava, culeg.

Tiberiu Alexandru, Constantin Prichici, Vasile D. Nicolescu, Maria Fusteri, George Vancu, 1 956; în strofa I,

rândul melodic E.
Fg . 3 1 7 1 a, AIEF, Cânderam copilă mică, inf. Catrina Adăscăliţei, 40 a„ corn. Preuţeşti, jud.Suceava, culeg.
Gheorghe Fira, 1 930.
73
Fg. 4258, AIEF, Fost-am una la părinţi, inf. Casandra Puşcuţă a lui Ion, corn. Cajvana, jud. Suceava, culeg.

72

Constantin Brăiloiu, 1 934.
74
Mg. 1466 I e, AIEF, Mândră foare-i norom, inf. Maria Surupat, 53 a„ corn. Sadova, jud. Suceava, culeg.
Vasile D. Nicolescu; în strofa a doua şi a treia.
75
Mg. 653 g. AIEF, Mândră foare-i norom, inf. Maria Surupat, 5 1 a„ corn. citată, strofa a doua, rândul
melodic B.
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printr-un diez76, repetarea lui La, daroriră căreia formula se transformă şi din punct de vedere
ritmic, obţinându-se două triolete77 (ex. 47) :

Una dinrre cele mai importante variante ale acestei formule este aceea care încheie

înrordeauna rândul melodic F. Despre ea am vorbir în treacăt arunci când ne-am ocupat de
analiza rândurilor melodice. Pornind de la reperarea formulei iniţiale de cadenţă, aşa cum o
găsim, spre exemplu, în varianta Anei lui Ion llişoiu78 (ex. 48) :

ea îşi micşorează rreprar ambirusul, înrâi până la o cvarră, cum o vedem în varianta Floarei lui
Pavel Boca79 (ex 49):

Apoi, în tendinţa de cristalizare continuă a doinei, pe parcursul căreia reperările se
transformă treptat în variaţii, iar acestea, la rândul lor, se depărtează de varianta i niţială până la
individualizare, cadenţa rândului F ajunge la un ambitus de rerţă, la care se stabileşre, în cele
mai mulre varianre80 (ex. 50):

76

Fg. 4 2 1 2 , AlEF,

Sînt tl'ei flori Întl'-o grădină,

inf. Tudosia Boca, corn. Botoşana, jud. Suceava, culeg.

Constantin Brăiloiu, 1 934.
n

Idem.

Azi e sâmbăt� morţilor, corn.

78

Fg. 4206, AlEF,

79

Fg. 4223 c, AlEF, aceeaşi corn., culeg. şi an.

8°

Fg. 261 1 a, AlEF,

Codn1le, codruµt!e,

inf. Smaranda Turcu, corn. Buhalnip, jud. Bacău, culeg. Gavriil

Galinescu, 1 933.

78

o

Botoşana, jud. Suceava, culeg. Constantin Brăiloiu, 1 934.
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deşi uneori, destul de rar, o găsim şi într-un ambitus de numai o secundă81 (ex. 5 1 ) :

În afara acestor formule d e cadenfă, un rol însemnat între trăsătu rile caracteristice ale
doinei bucovinene îl are succesiunea pilonilor de sprijin modali. Î n acest sens este semnificativă
varianta bătrânului Coca Silvestru82• Aceasta, deşi nu păstrează conturul melodiei într-o formă
apropiată de aceea a variantelor mai frecvente şi nu cOnfine formula de cadenfă în forma
ei specifică, nu păstrează nici schema ritmică obişnuită, iar în loc de opt rânduri melodice,
printr-o reluare a unora dintre ele, ajunge la douăsprezece rânduri melodice. Este totuşi lesne
de recunoscut apartenenp ei la tipul bucovinean de doină, datorită tocmai acestei succesiuni
specifice a pilonilor modali de sprijin (ex. 52, mg. 1 465 I I i, AIEF, corn. Sadova, jud. Suceava,
inf. Coca Silvestru, 5 5 a., culeg. Constantin Prichici, 1 9 58, transcr. E. Cernea):

81
82

Mg 1 466 I e, AIEF, Mândră jloare-i norocu, inf. Maria Suru pat, 1 958.
Mg. 1465 II i, AIEF, 55 a., corn. Sadova, culeg. Constantin Prichici, 1 958.
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Î n această succesiune sună pregnant rândul B, sprijinit pe so4 după rândul A, sprijinit pe /a. O
asemenea succesiune a pilonilor de sprijin la începutul strofei meloclice a doinei este caracteristică
şi pentru doinele alror wne, dar adesea la acele doine succesiunea are loc în acelaşi rând meloclic83,
în timp ce doina bucovineană consacră acestei succesiuni două rânduri meloclice în forma ei
amplă. Succesiunea urmăroarelor trepte de sprijin, care pare a nu-şi găsi corespondenfe imecliate
în doinele altor wne, conturează, parcă, două sfere funcfionale ale structurii modale hipodorice: în
prima parte, osatura pe care se brodează melodia este alcătuită clin pilonii la, sol şi mi, iar în partea
a doua, clin so4 /,a şi re. Evident, această succesiune a pilonilor de sprijin într-un cu cotul alt context
meloclico-ritrnic şi lipsir chiar şi de ruclimentele cadenrei specifice doinei bucovinene nu ne-ar mai
putea aminti de ea, dar în întregul complex de elemente, ea joacă un rol însemnar.
Un alt element care, în colaborare cu cele arătate până aici, contribuie la evidenţierea
specificului zonal al doinei bucovinene este existenţa a n umai două formule ritmice, a şi b (vezi

ex. I O şi 1 1 ) , care se succed în schema ritmică a doinei, arătată în prima parte a studiului
nostru, şi care în forma cristalizată amplă vădesc o tendinfă de simetrie, A B A B A A B
spre deosebire de schemele rirmice ale doinelor din alte zone, care cuprind o mai mare
diversitate de formule ritmice84 .
B,

�adar, asupra doinei bucovinene putem trage urmăroarele concluzii:
1.

Cele mai vechi exemplare pe care le deţinem sunt cele clin Bilca, a căror formă, la

generaţia vârstnică, esre încă i mprovizatorică. Strucrura arhitectonică este alcătuită clin trei

AB

C, în care B-ul este foarte aproape de un A" iar C-ul apare doar la
încheierea unor fragmente muzicale de climensiuni variabile, alcătuite cli n rânduri meloclice A
rânduri melodice,

A BB,
"
"

care se succed în mod liber. Structura modală, limitată la o scară cli aronică în ambitus

de cvintă cu terţa mică şi treapta a N-a uneori urcată, se remarcă prin cadenţarea tuturor
rândurilor meloclice pe sunetul fundamental, cu excepţia rândului meloclic C, care este recitat
sau semirecitat.
Variantele din Bilca conţin trăsăturile specifice esenţiale ale doinei bucovinene: a) cele
două formule ritmice; b) două cli ntre cele mai importante formule meloclico-ritrnice cadentiale·
'

'

c) rândul melodic semirecitat.
2.

La stadii mai avansate, doina bucovineană s-a îmbogăţit cu noi rânduri meloclice,

ajungând la o formă an1plă improvizatorică.
83
81

Mariana Kahane, Doina din Oltenia subcarpatică, stud. cit.
Î n doinele din Muscel găsim structuri ritmice ale rândurilor melodice în succesiunea următoare:

ABC
D E F D, E,, s-<1u: A B C D D, C E ( Paula Carp, Alexandru Amzulescu, Cântece şijocuri din Muscel, op. cit„ ex.
muzicale 22 şi 23). Vezi şi doinele din Oltenia subcarpatică, Maramureş şi Năsăud, în lucrările cime.

80
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3. În tendinţa sa de cristalizare continuă a părăsit forma amplă improvizatorică, penrru
a desprinde din ea cele două subtipuri de formă mică, cristalizată, care la rândul lor, datorită
atât înrudirii strânse între rândurile lor prime, cât şi convieţuirii lor anterioare în cadrul formei
improvizatorice, au fuzionat, creându-se astfel forma amplă cristalizată, evoluţia ei destaşurându
se într-o linie spiralară.
4. Procesul de cristalizare surprinde materialul muzical la stadiul la care el se află în
versiunea locală. Î n timp ce în Fundu Moldovei, Pojorâta, Sadova, cristalizarea a avut loc la un
stadiu de dezvoltare a doinei până la opt rânduri melodice, în Bilca, cristalizarea se produce
printr-o alternare regulată a rândurilor melodice A şi B, cu o variabilitate scăzută la repetarea
rândurilor şi cu renunţarea totală la rândul recitat C.

După cum se ştie, perioada de cristalizare a unei doine reprezintă de fapt începutul
momentului de destrămare ca gen improvizatoric. Dispar maeştrii impro�izaţiei, dar apar
maeştrii formelor cristalizate; dispar procedeele improvizatorice, dar apar păstrătorii în forme
fixe ale bunurilor câştigate prin procedeele improvizatorice. Î n perioada dintre 1 93 1 - 1 93 5 cad
pe planul al doilea subtipurile de trei şi patru rânduri melodice şi se dezvoltă din îmbinarea
acestora, cu tendinţa din ce în ce mai accentuată de cristalizare în forma amplă, întâi şase, apoi
şapte şi opt rânduri melodice, noile forme ale doinei ample cristalizate. Astfel ne aflăm în faţa
fenomenului ciudat şi impresionant în acelaşi timp ca şi cântecul lebedei, acela al începutului
dispariţiei doinei bucovinene din momentul cristalizării ei în forma sa cea mai amplă, cea mai
realizată din punct de vedere compoziţional, cea mai expresivă, dar din care a dispărut viaţa
propriu-zisă a genului, procedeul improvizatoric.
Noi considerăm

că acesta este începutul dispariţiei doinei bucovinene nu numai pentru

că ea s-a cristalizat. Dispariţia reprezintă un fapt concret, verificabil, atât prin compararea
procentuală a înregistrărilor, cât şi prin mărturiile informatorilor. Margareta Zlăvoacă ne
spune: „Cân' m-am născut eu înciepia sî dispară, da' până amu?!"85. Paraschiva Cozmariu
afirmă: „„.îi vechi tari, sî cânta mult la noi în sat. Acu sî cântă rar, nu ca pi aici vremuri"86•
Margareta Zlăvoacă mai relatează: „„ .sî cânta mai mult cân' eram mai mn'ică. �a m-am
născut cu ea. Şî atunci parcă sî auzia tăt mai rar"87. �adar, se confirmă din informaţi ile mai
multor interpreţi că scăderea frecvenţei doinei a început să fie sesizată cu trei-patru decenii în

Mg. 1 457 I h, AIEF, inf. Margareta Zlăvoacă, 53 a„ corn. Pojorâca, jud. Suceava, culeg Vasile O. Nicolescu,
1 958.
86
Fişa mg. 1 464 I j, AIEF, inf. Paraschiva Cozmariu, 77 a„ corn. Sadova, jud. Suceava, culeg. Constantin

85

Prichici, 1 958.
Fişa mg. 1 457 I h, AIEF, inf. Margareta Zlăvoacă, 53 a„ corn. Pojorâca, jud. Suceava, culeg. Vasile O.
Nicolescu, 1 958.
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urmă. Teodora Ciupercovici, solicitată fiind să cânte doina şi amintindu-i-se melodia, spune:
„Nu l-am mai cântat de v'o douăzeci dă ani"88. Vedem deci că în culegerile Institutului de
Etnografie şi Folclor făcute în anii

1 95 7- 1 958,

vorbind despre doină, toţi informatorii se

referă la o scădere considerabilă a frecvenţei ei, sau chiar la dispariţie, precizând chiar de când
nu au :nai cântat-o, respectiv de douăzeci de ani. Doar în Bilca melodia era încă frecventă,
la generaţia matură în formă cristalizată, iar la cea bătrână încă într-o formă improvizatorică.
Î ntre anii 1 92 8- 1 93 1 se vorbea însă despre doină la timpul prezent. lată ce răspundea
informatorul Niculae Agapie la întrebarea „când se cântă doina?": ,,Asta de câte ori să
îmbară„ ."89, Gavril Frîncu spune: „Se zice de obicei la nuntă"90, iar Andrei Nergheş relatează:
„„.�e cânta bătrânii de muft. Numai aista mai mult"91•
Deci în anul

1 93 1

doina se cânta la nunţi şi petreceri de către maturi, dar mai frecvent

de către bătrâni. Paraschiva Cozmariu spune că ea a învăţat-o „de copchilă m ică" şi că melodia
s-ar fi cântar mai mult arunci împreună cu alte melodii92, iar Domnica Creangă afirmă că a
învăţat doina „de la copc'ile din sar"93.
�adar, deşi între anii

1 93 1 - 1 93 4

doina se afla mai mult în repertoriul bătrânilor, care o

cântaseră într-o proporpe mai mare în tinereţea lor, ea se mai găsea şi în repertoriul tineretului,
desigur, aşa cum am arătat mai înainte, într-o formă cristalizată amplificară.
Î n concluzie, doina bucovineană a vieţuit în forma sa clasică, improvizarorică, probabil,
până la începutul sec. al XX-iea, când a început să se cristalizeze în forme mici şi diferite unele
de altele, pentru ca apoi, începând cu anii

1 93 1 - 1 934,

aceste forme mici fuzionând - cu

excepţia variantelor din Bilca - să prindă contur forma amplă cristalizată, care reprezintă o
culme a realizării artistice expresive în viaţa doinei bucovinene, o treaptă nouă a spiralei în
evoluţia sa, dar totodată marchează o ultimă etapă a vieţii ei.
Poare că doina bucovineană s-ar fi srins odată cu generaţia care a contribuit la cristalizarea
ei, dacă socierarea noastră socialistă, cu adânci rădăcini în sarul rradirional n-ar fi îmbrăcisat
, cu
'

)

,

atâta dragoste doinele şi cântecele păstrare peste veacuri în memoria populară. Ici şi colo apar
88

Fişa mg. 1 1 96 h, AlEF, inf. Teodora Ciupercovici, 36 a„ corn. Fundu Moldovei, culeg. Eugenia Cernea,

1957.
89

Fişa fg. 3 1 56 b, AlEF, inf. Niculae Agapie, 38 a., corn. Mălini, jud. Bacău, 1 93 1 .

90

Fişa fg. 357 1 a, AlEF, inf. Gavril Frîncu, 43 a. , corn. Fundu Moldovei, culeg. Consrantin Brăiloiu, 1 93 1 .

91

Fişa fg. 3573, Al EF, inf. Andrei NerghCi, 45 a., corn. Fundu Moldovei, culeg. Consrancin Brăiloiu, 1 93 1 .

92

Fişa fg. 3622 a, Al EF, inf. Paraschiva Cozma.riu, 54 a., corn. Fundu Moldovei, culeg. Consranrin Brăiloiu,

1935.
93

Fişa fg. 4225 a, Al EF, inf. Domn.ica Creangă, corn. Boroşana, jud. Suceava, culeg. Consramin Bră.iloiu,

1934.
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voci tinere care preiau vechea doină bucovineană şi o fac să răsune pe scenele de amatori, la
radio şi la televiziune. Mina Păslaru din Sadova, Sofia Vicoveanca din Vicov şi poare nu numai
ele, vor transmite generaţiei care le urmează doina bucovineană.
Dacă valorificarea artistică, a doinei bucovinene, se face prin mijloacele culturii de masă,
cercetarea ei ştiinţifică demonstrează că ea esre una din valorile de înaltă concepţie arrisrică a
folclorului nostru tradiţional.****

••••

[Ultimele două paragrafe manifestă, clar, un compromis ideologic; evocarea societăfii socialiste „cu

adânci rădăcini în satul tradifional", care a „îmbrăfişar cu arâca dragoste doinele şi cântecele păstrare pesre
veacuri în memoria populară", precum şi menrionarea perpetuării doinei prin intermediul mişcării de amarori
şi· a mijloacelor media existente în epocă, constituie cor arârea expresii ale ingerinfelor politico-ideologice
în scrierile reorerice din acea perioadă (începutul anilor '80). Asumate de auroare sau nu, aceste afirmafii
insrituie un balast doctrinar, dar care (prin ponderea, rotuşi, insignifiantă în economia generală a rexrului) nu
impietează asupra calităfii generale a lui] .
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Elisabeta Ropcean 49 a.
Sadova Suceava
Foco A I E F

84
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Ana Brăilean 74 a.

Eudochia Zlăvoacă 53 a.
Fundul Moldovei Suceava
Foto AIEF

Parasca Leuştean Grămadă 44 a.
Fundul Moldovei Suceava Foto
AIEF
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'

Preface

Eram definie comme l'une des especes melopeiques Ies plus imponantes du genre lyrique,

la doina roumaine a enrrelace, le long des siecles, une cenaine expression poetico-musicale u nique
et irremplac;:able, quj offre une large possibilite d'interpretation et quj souligne l'exceptionnelle
capacite creacrice de l'esprit humain. Ses origines se perdenr dans la nuit des temps. Sa modalite
d'incerpretation est incrovenie, solicaire et inruviduelle, le modele specifique de sa melorue, de
son rychme et de l'intensite surprenante des etats emotionnels qu'elle revele font de la doina un
d1ant qui enricrut le patrimoine cuJcurel de l'humanite par ses i nnombrables modeles quj souvent
atteignenc le n iveau des chefs d'oeuvres.
Cec ouvrage synrhetise Ies red1erd1es sur la do'Lna que la chercheuse Eugenia Cernea a
encrepris pendant plus d'une decennie (n. 1 927) et constitue, en meme temps, un acte necessaire
de resrauration ec de valorisation du patrimoine presene dans l'Arcruve de !'Institut d'Echnograprue
et Fol.klore „Constantin Brăiloiu" de !'Academie Roumaine. Cecte parution eruroriale reurut Ies
erudes d'ethnomusicologie, Ies analyses et Ies cranscriptions musicales publiees ou qw subsistem
dans un manuscrit, qui sont circonscrices a ce cheme et qui temoignenc de l'incerec scientifique que
l'auteur porte a ce cheme et le refletenc.

Etant circonscrite aux expressions predominantes vocales, l'on trouve aussi des formes
instrumencales de la doi.na des regions de Maramureş, Oaş et Bucovine, mais celJes-ci sont plus rares

et subissenc ouvenc un processus „d'instrumencaJjsation", a la suite duquel Ies interpretes adaptent Ies

melorues de la do.ina selon la specificite de chaque instrument. Les venus foncrionnelles, affecrives et

esthetiques sonc ainsi preservees, jusqu'au moment ou la fonction speccacuJaire deviem dominante.

Les notes en bas de la page respeccenc le numerocage initial; nous avons trouve utile, lorsque

ces

noces auraienc pu creer des confusions, d'ajouter nos propres commenraires, qw sont marquees

ec encadrees par des parenrheses carres. Les notes de l'eruceur sonr marquees par des asterisques.

Pour ce qui est de I' action eruroriale, nous avons adopte le systeme de signes et d'ahrCviations

sujvant, tout en respectant Ies normes redactionnelles accuelJes.
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a.: ans (en reference a l'age des informateurs)
AIEF: Archive de !'Institut d'Ethnographie et Folklore
corn.: commune
collec.: collectionneur

f.a.: sans annee

fg.: phonogramme
I.: information
inf.: informateur
jud.: departement
mg.: magnerophone
mss.: manuscrit
p.: page
transe.: transcription
Le

CD audio, complemenraire a cer ouvrage, reunit 35 chansons, dom la valeur reside au

niveau des caracteristigues structurelles, ainsi gu'au niveau de l'interpretation, gue l'on considere
comme emblematigues pour Ies trois regions concernees.

Nous devons adresser norre plus profonde reconnaissance a madame l'acad. Sabina Ispas

- direcrrice de l'lnstitut d'Ethnographie et Folklore „Constantin Brăiloiu" - pour l'initiative,
l'assistance et le soutien moral offerrs pour la realisation de cer ouvrage; nous devons egalement
remercier monsieur le dr. Marian Lupaşcu - chercheur scientifigue a l'IEF - auteur de la selection
musicale, restaurateur de son et edireur du CD gui accompagne cer ouvrage, ainsi gu'a mademoiselJe
la drd. Raluca Potârniche - assistante de recherche a l'IEF - pour la verification et la correlarion

de la liste de chansons, par son travail soutenu dans Ies archives gui a impligue des nombreuses
verifications croisees au sein de l'AIEF, ainsi gu'au resre de nos collegues de l'eguipe redactionnelle
dom Ies efforrs om rendu possible certe parution.
Nous esperons gue l'edition de cer ouvrage, a l'aide du Ministere de la Culrure et du
Patrimoine National dans le cadre du Prograrnme pour le sauverage de la do'ina, gui constitue un
element inscrit par la Roumanie sur la Liste representative du patrirnoine culrurel imrnateriel de

l'hurnanite (UNESCO) saura contribuer, joime aux autres ouvrages theorerigues existants, a la
definition, la reconnaissance et a la visibilite gue ce chef-d'ceuvre merite.

dr. Constantin Secară
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La doina du nord de la Transylvanie
Conrribu rions a l' erude des p articularites
comp ositionnelles et srylistiques
Resume

Lexistence de la do"ina de Maramureş a ere signalee ii y a plus d'un demi-siecle, lors des
recherches effectuees par Bela Bartok. Malgre toutes Ies dHferences stylistiques entre Ies versions
vocales et Ies versions instrumenrales, entre Ies versions locales recueillies dans des differents
villages, malgre toutes Ies diflicultes d'idenrification rencontrees lorsqu'il s'agit des pieces au

caractere d'improvisarion, Bela Banok Ies a toutes considerees, et a j uste raison, comme etant
Ies versions d'un seul chant. Parmi Ies nombreuses denominations sous lesquelles on retrouve
la do.ina dans la region de Maramureş, Bartok a crouve celle de „hora lungă" - comme ii

l'ecrit - c'est a dire „horea lungă" („la ronde longue"). Une suite d'observations detaillees du

folkloriste hongrois fait reference au rapport qui existe entre le texte et la melodie. n remarque
la presence des syllabes „hei '; „fi '; „că'; „zice" etc„ qui precedent Ies vers, la presence des mots
„măi''. „dainafe" etc. qui suivent Ies lignes comportant huit syllabes, aussi que l'intercalation

des interjections entre Ies vers ou bien a l'interieur de ceux-ci, ayant comme effet l'interruption

de la ligne ou meme la separation de certai ns mots. En plus, ii note la transformation de toute
voyelle dans Ies lettres ,,r; „ i '' ou bien en „u'; a l'aide desquelles on obtient un son „sanglotant"
(Schfuchztiine), transcrie en association avec la consonne „h (hî, hî, hf).
"

Bela Barr6k signalait le fait qu'en 1 9 1 3 la „horea Lungă" etait en voie de disparition. Tel
que notre recueil de 1 966 nous le demonue, un demi-siecle ne suflit pas pour qu'un type
de folklore traditionnel disparaisse completement de la memoire d'une collectivite. Compte
tenant du repertoire specifique, aussi que de la difliculte de convaincre un grand nombre de
nos informateurs a chanter pour nous la „horea lungă", surtout lorsqu'il s'agissait de vieilles

dames, nous pouvons condu re qu'il y a 60-70 ans, la do"i na de Maramureş fai sait encore partie
du repertoire courant de nombreux villages des regions de Maramureş et d'Oaş. Ce n'est qu'il
y a environ 3 0 ans qu'elle a cessee d'erre presente dans le repertoire des feres de mariage et des

1 74

Doina d i n Maramureş, Oaş şi Bucovina

celebrations en general. De nos jours, pour recueillir la „horea lungă", Ies efforts du folkloriste
doivent etre d'une natu re archeologique.

La do'ina du nord de la Transylvanie est con nue sous plusieurs den omi nations,

don t chacune caracterise u n

ou

plusieu rs de ses traits. Parmi ces denominations,

certaines font reference a son rythme relativement lent, aux notes prolongees:

lungă,

la denomination sous laquelle Bart6k l'a connue,

raccourcie,

pa Lungu,

horie pa Lungu

horea

ou, dans sa forme

relle qu'elle a ere recueillie par de nombreux folkloristes rou mains.

La denomination de

horea trăgănată din bătrâni

(la ronde traînante ancien ne)

fait

reference au meme rythme, ma.îs comporte aussi la norion d'ancien nete, alors que

horea

bătrânească

{la ronde ancienne) indique un iquement son caractere ancien. Ces dern ieres

denominations, qui sont sans doure plus recentes, font reference au passage de l a do'i na dans le
repertoi re qui apparrient exclusivement aux person nes âgees. D'aurres denominarions evoquent
la vie des hai'douks, comprise dans la rhematique de la do'ina des regi o ns de Maramu reş et d'Oaş:

horeafrunzei (La ronde de LafeuiLLe), horea primăverii (la ronde du printemps).

Ma.îs ii semble que

souvent, Ies gens utilisent des denominations qui indiquent son sryle d'i nrerpretation:

noduri (La ronde au.x noeuds),
ronde dans La voix)

appelee jadis horea cu cioturi (La

ou bien glas

cu

horea cu

ronde aux chicots), horea în glas (La

cioturi (La voix aux chicots) .

Les no ms variem.

La do'ina du nord de la Transylvanie esre aussi jouee de fas;on insrrumenrale: on joue

du violon, de la Aure er meme du cor des monragnes. A l'occasion des mariages er d'aurres
fetes, l a do'ina era.ir jouee en accompagnanr la voix du violon. L.:i nsrrumenr musical ne faisair
qu'accompagner la voix, suivanr la meme melodie, dans sa version pour Ies i nsrrumenrs, cream
ainsi une hererophonie aux riches ornemenrarions.

A norre avis, lorsqu'il s'agit de la srrucrure de la do'i na de Maramureş, ii ne s'agir pas d'une

forme strophique a ses deburs. Lunite de la Strucrure archirecronique de la do'ina de Maramureş

- ainsi que celle du folklore musical vocal roumain rout enrier, est la l igne melodique, sur la

base de laquelle, grâce a des differents systemes d'enchaînemenr, la strophe melodique est
formee. Certe u nite de la ligne melodique est immuable, puisqu'elle est reunie et soutenue par
le vers au nombre egal de syllabes, sans lequel on ne saurair pas imaginer la musique vocale
populaire roumaine.

Les

refreines, Ies inrerjections, Ies fiorirures viennenr se joindre a la ligne

melodique, la parachevent, l'ampli fient, sans jamais

la dissoudre.

La srructure modale de base est prepenraronique, ayant comme appui principal le son

final

re er

le son

sol comme

tricorde de quarte

appui secondai re. Lessenriel de la melodie se deroule au sein du

sol - fa - re.

Nous mentionnons que certe strucrure modale apparaît, dans

Doina din Maramureş, Oaş şi Bucovina

1 75

une relle forme u nique, dans roures Ies versions; l'intervalle entre Ies sons re et La inferieur n'est
jamais rempli, le son mi n'est jamais un degre conscicucif, si bemol apparaît uniquement sous la
forme d'une appogiacure ec Ies degres superieurs ne sont j amais presents.
Le registre essentiel de l'unique categorie de do'ina presente au Maramureş est roujours

celui de quinte, rout comme pour la do'ina d'Olcenie. Dans l'erude sur la do'ina de la Bucovine,
nous avons demontre aussi que le chanc, pour ce qui est de sa partie essentielle, se deroule entre
Ies limices de la quinre re-la. Si nous nous rappelons aussi de l'oscillacion des phrases de debut
sur Ies sons de la quarce ec de la quinte, (une oscillacion specifique a la Bucovine, ainsi qu'a
l'Olrenie subcarpacique, er, dans une moindre mesure, au Maramureş ec a l'Oaş, nous pouvons
supposer qu'en general, pour la do'ina roumaine, la scruccure specifique qui conscicue la base du
chanc se crouve sur le cricorde descendent la-sol-ri. Nous pouvons nocer Ies differences suivances:
la do'ina de Maramureş comporte dans sa scruccure interne le cetracorde prepentaronique
descendent La - sol- fa - re, la do'ina de l'Olcenie comporte un cecracorde descendent fonde sur
Ies degres La - sol - mi - re, ec la do"ina de Bucovine, ayanc une melodie plus evoluee, presente
une quinte diaronique. D'aucres elemenrs communs aux crois rypes de do.ina sonr Ies suivants:
un quacrieme degre oscillanc et la quarce inferieure pour cereai nes cadences. Entre Ies scructures
modales appartenant aux trois rypes regionaux de do'ina, la moins evoluee est celle de la do'ina de
Maramureş, surrouc cellede la region d'Oaş, alors que la do'ina de la Bucovine esc la plus evoluee. Si
dans la do'ina de Maramureş et d'Oaş la scrucrure prepencatonique est dominan te, presencant le
pyen mi qui n'apparaît que sous la forme de son auxiliaire, a l'interieur des fioricures et jamais
en cane que syllabe dans un texte, dans l'Olcenie subcarparique, la note fa apparaît aussi en cant
que degre constitucif, des fois, meme au sein de la cadence d'une des lignes melodiques. En
ou ere, la descence sur la quarce inferieure jusqu'a la note la est realisee des fois par l'ucilisacion
des notes reelles, non que par des notes prononcees. Dans la region de B ucovine, la quinte
descendante la-re, cel que nous l'avons deja note, est complecee diaroniquemenc. La descence

sur la quince inferieure ne survient pas dans rouces Ies versions, mais lorsqu' elle se realise,
l'on emploie des sons reels, conscicucifs. Une parcicularite de la do'ina de Maramureş est que
le quacrieme degre, sol, est parfois presene dans sa forme modifiee par un demi el.iese, cel que
Bartok l'avaic deja remarque. En ourre, nous pouvons recrouver un diese ou un demi diese
qui accompagnent la note fa. Une aucre caracteriscique de la struccure modale appartenant
a la horea lungă est le fair que, a la difference des deux aucres regions mentionnees, ou l'on
recrouve Ies cadences des lignes melodiques i nterieures sur plusieurs degres, ayant j uste la
derniere cadence en re, dans la doi"na de Maramureş ou dans celle d'Oaş, la cadence de couces
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Ies lignes melodiques rombe sur la note re ou bien avec une cou rte intonation, sur la note Ui.

Les exceptions a certe regie sont rares. Lutilisation frequente des lignes melodiques cadencees
sur la note re, qui est aussi la note finale, constitue un indice en ce qui concerne l'appartenance

de la horea Lungă a l'une des couches folkloriques Ies plus anciennes qui existent encore sur le
territoire de notre pays. En Bucovine, nous avons retrouve ce type de cadences uniquement
dans Ies exemplaires Ies plus anciens de la doi.na locale.
La

structure modale presentee en haut est propre au chant des do'inas de Maramureş

et d'Oaş, qui component deux categories de materiei musical: I . le recitatif, 2. Ies formules
de fiori ture. Le recitatif des do'inas specifiques au Maramureş et a l'Oaş, est, habituellement,

recto-tono. Le manque quasi-complet du recitatif melodique est caracteristique de la do"ina
de Maramureş et d'Oaş. Lorsqu'on remarque l'apparition des elements qui appartiennent au

recitatif melodique, ils sont en general accompagnes par d'autres phenomenes speci fiq ues a
I'etape de dissolution du sryle classique de la do'ina de certe region. Les lignes melodiques qui

component un recitacif sont, habituellement, la ligne A, ayant le reci tarif en sol Ol i bien en Ui,

ou, moins souvent, presentant une succession de ces deux degres, ainsi qu'une ou deux lignes

B ou B,; ayant le recitatif en re.

Grâce a ces degres uniques qui constituent le recitatif de la

horia Lungă, dans la do'ina de Maramureş et dans celle d'Oaş nous retrouvons, le plus souvent,
Ies lignes melodiques A et B, l'amplification etant realisee habituellement su r des lignes A
şi

B

•..

.

Le recitatif en fa est beaucoup moi ns frequent et meme dans ces rares occasions, ii ne

comporte pas une ligne melodique toute entiere. Le recitatif recto-tono present dans la do'ina
de Maramureş comporte d'habitude une prolongarion des deux dernieres notes; ou encore,
nous pouvons noter une rarefaction continue de la ligne melodique vers la fin.

Nous pourrions croire qu'ayant a la base un recitatif recto-tono, qui ne comporte en

plus que trois degres, la - sol - re, la do'ina du nord de la Transylvanie devrait avoir une
melodie simple. Pourtant, c'est n'est pas le cas. La richesse de la melodie et des ornementations
caracterisciques a la horea Lungă resident dans Ies formules de fiori ture. Ces formules emploient
la technique vocale specifique aux coups de glotte, que Ies gens du pays appellent „des noeuds".

Lefoit de presenter comme unique type de fioriture Les fioritures a nteuds est caracteristique de La
horea Lungă. Elles sonc executees, habituellement, sur Ies voyelles u, i ou i, precedees par un h,
qui moyenne la dynamisacion du coup de glotte. Lorsque la fioriture est en dehors du texte
du vers, elle est executee sur un refrain, comme: dzi, măi, dzi; duinu, măi; duinu şi duinu,

duina; dui, dui şi iară dui etc. Lorsque la fioriture se deroule sur une des syllabes du vers, et
lorsqu'elle ne contient pas une des voyelles î, u ou i, la voyelle de la syllabe, quelle qu'elle soit,

Doina din

Maramureş,

Oaş

şi Bucovina

1 77

se transforme pendanr le son, devenanr l'une des crois voyelles qui conviennent a I' execution
des „noeuds".

La

norarion de ces na:uds esr eres difficile, p uisque dans la graphique musicale

habirueUe ii n'y a aucun signe pour rendre leur sonorire reelle.
Cexecurion des na:uds esr une quesrion de virruosire. Cerrains interpreres, moins

doues, arrivenr a rendre seulemenc la ligne melodique de ces formules, sans execucer Ies
na:uds . Au sein de la colleccivice, ce faic este vu comme un signe de d'incompecence, alors
ces inrerpretes, ayant home, arretenr de chancer. Voila ce qui explique l'affirmation „la ronde
aux na:uds, c'esr pas quiconque qui la chanre" . Pourtant, on peut noter, meme chez Ies
meiUeurs inrerpreces, qu'au debut de la chanson, le cemps qu'il faur pour l'accommodation
de l'organe vocal, ils executenr uniquemenr la ligne melodique de la formule, sans Ies
na:uds. Les na:uds viennenr se superposer sur des formules melodiques ayanc des contours
relativemenr similaires entre elles, nommees Jormules aux noeuds, pour rendre Ies choses
simples. EUes ne ressemblent pas aux srrucrures sonores melismatiques, ni par le contour
melodique, ni par Ies valeurs rythmiques. EUes comportenr une oscillation sur Ies notes
soi -fa ou La fa, moins souvenr sur La - sol, une oscillation qui s'appuie, habiruellemenr, sur
-

la nore fa et qui finit le plus souvent en re au sein des formules ou bien en del1ors de celles-ci.
Meme si la rechnique d'execucion des na:uds dans la region de Maramureş, respeccivemenr
dans Ies regions de Sigher ec de Vişeu, est eres proche a celle de la region d'Oaş, le dessi n
melodique e t rythmique des formules comportant des coups d e glotte est dissemblable: ces
eJements meJodiques et rythmiques possedant une variete ebJouissante, ils Ont ete extraitS des
doi"nas recueillis dans Ies villages de Maramureş et developpenr un rythme syncopee, alors que
Ies formules homologues de la doi"na d'Oaş Ont un rythme regulier.
Dans la plupart des exemples de doi"na de Maramureş que nous avons examines, Ies
formules aux noeuds n' ont pas des formes consacrees pour la place dans la strophe melodique

ou elles sonr executees; chacune d'entre el Ies peut ecre executee soit au debur, soit a l'interieur,

soit a la fîn d'une ligne melodique. Pourcanc, dans leurs grandes lignes, nous pouvons remarquer
qu'une formule a na:uds, ayant une forme ecendue, se trouve j uste apres l'interjection
anacrouse introductive; ec si la meme chanson comporte des srruccures du meme cype, qui ont
ere raccourcies, alors ces dernieres apparaissent, en general, a l'inrerieur de la srrophe melodique
ou a sa fîn. Nous pouvons noter, en meme cemps que le processus de criscallisation de la do.ina
de Maramureş, la cristallisarion er la consecrarion de ce rype de rychme et de melodie, dans
des versions differences, selon leur place, dans la srrophe melodique. Cella demoncre que, peu
importe le degre de liberce dans leur ucilisation, pour des nombreux inrerpreces, ii existe une
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certaine differenciation. Dans sa criscallisacion, la doYna du Maramureş ne fait pas consacrer
ses formes au hasard, selon Ies preferences individuelles des incerpreres, mais, en reali re, ce sonr
Ies incerpreces qui accepcenc Ies imperacives imposees par Ies caracrerisriques mises en relief
pendant rouce l'evolution de celle-ci.
Lors de leur evolurion parallele, Ies do"inas de Maramureş ec d'Oaş se man ifescenc, d'un
câte, par l'expansion de certains concours melodiques d'une ligne a deux lignes melodiques,
ec d'un autre, par la reperition variee d'une de ces deux lignes, A ec

B. Ce qui caracrerise ce

processus est que eres souvent, Ies lignes melodiques sonc liees en rre elles par des formule aux

noeuds, sans permecrre aucune cesure a l'incerieur de la ligne melodique. En fuisanc usage du

procede compositionnel de l'exrension d'un conrour melodique sur une ligne de la chanson,
puis sur deux lignes (par la repetition des elements propres) et du procede de la repeticion variee
de certaines lignes melodiques, auxquels on ajouce aussi le procede de jonction des elemcncs
appartenant a deux lignes melodiques differences, la forme de la do"ina de Maramureş arrive,

ayanc commence par ses deux lignes initiales, a des formes qui component quatre ou bien six
l ignes melodiques. De cels cas sont pourtant rares ec le plus souvent, sonc accompagnees aussi
par d'autres elements caraccerisciques de l'involucion de la do"ina du nord de la Transylvanie,
comme, par exemple, l'appauvrissemenc ou la disparicion des formules aux coups de glorre etc.
Une au ere forme de manifestation de la horia Lungă, presencanc un niveau eschetique d'une
reelle valeur, esr la forme insrrumenrale. Au Maramureş, aussi bien qu'en Bucovine, la forme
i nsrrumencale de la do"ina represence l'inscrumencalisacion parricularisee de la chanson vocale
specifique. Lors de l'execucion de certe piece, l'insrrumenc assume Ies elemencs caracrerisciques
Ies plus pregnancs: la descence cadencee vers la sexce inferieure, le conrour melodique des
formules aux noeuds ec la conclusion par un recicacif sur la note finale.
L'analyse de la do"i na du nord de la Transylvanie revele, d'un core, son apparrenance
essenrielle, en ce qui concerne ses caracrerisriques generales, au genre musical, roumain par
excellence, de cerre caregorie lyrique er d'un aucre câre, le developpemenr des parricularires
unilarerales, independances des influences ou des liens voisins.
Parm i Ies traics qu' elle parrage avec Ies do"inas des regions connues par nous jusqu'au presene
on retrouve Ies suivances: a) le materiei musical esr compose par le recirarif er Ies formules de
fiorirure; b) le deroulement de la parrie essencielle de la melodie dans le registre d'une quinre,
La-re, lors de laquelle l'oscillarion du recirarif dans la premiere parrie de la do"ina se fair en sol-ia

ec son deroulemenc dans la parrie finale se fair en re ; c) cerraines lignes melodiques, surrouc la
ligne finale component parfois des chuces ou bien des glisses de la finale re jusqu'a la nore La;

Doina d i n Maramureş, Oaş şi Bucovina

1 79

d) la structure modale, en depit de la presence d'une phase prepenratonique - tout comme Ies
structures des do"inas en provenance d'aurres regions - evolue vers le mode dorique ayant u n
quatrieme degre osciUant; e) elle a parcouru pendant son evolution u ne phase d'improvisation,
ayant aneint de nous jours u ne phase de crisrallisation strophique.

Les rraics qui la distinguent sont: a) la technique vocale des coups de glone, cultivee sous la

denomination de „nreuds", qui n'existe dans nuUe aurre region du pays; b) le conrour melodique des
formules de fioritureadaptee aux „nreuds" d' une maniere differentedeceUes des formules melismatiques

connues; c) la strucrure prepematonique propre; d) l'insistance du rype recto-tono dans le recitatif,

e) le glissando lene d'ascension sur l'imerjecrion anacruse longue; f) la chure sur la sexte inferieure (fa

la), caracreristique de la parcie introductive.
Dans notre etude, nous nous sommes limites a presemer Ies traits caracteristiques de la
do'ina de Maramureş et de la doi'na d'Oaş, Ies comparant seulemenr, dans u ne certai.ne mesure,
a celles de la do'ina de Bucovine et de la do"ina de l'Oltenie subcarpatique. Nous n'avons pas
etendu la comparaison entre la do"ina du nord de !'Ardeal et Ies do"inas propres aux autres
regions du pays, qui n'ont pas fait l'objet, j usqu'a presene, d'etudes speciales.
En cant que categories d'une grande valeur artistique et documentaire, temoignages d ' u n
des cemres Ies p l u s anciens d e culture roumaine, la do"ina d e Maramureş et l a doi"na d'Oaş
represenrent des elements precieux, eres anciens, du foU<lore roumain . La recherche donr ils
font l'objet a re<;:u, par Ies moyens de cette etude, u ne modeste contribution pour la clarification
de cerrains problemes qui la concernent et donr l'approfondissement ne saurait jamais depasser
Ies Limites de l'attenrion qu'eUe merite.
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Aspects de la structure, des partic ularites et de

I' evolutio n de la doina de Bucovine
Resume

Norre recherche est fondee sur presque 300 do'inas, parm i lesquelles 1 32 sont des

rranscriptions person nelles, a parti r d'enregisrrements de phonographe, de disque et de
bande de magnetophone, real i ses dans le departement de Suceava, dans Ies localites de Fundu
Moldovei, Botuş, Sadova, Pojorâta, B reaza, Doma Candren ilor, Coşna, Vicovu de Sus, Vicovu
de Jos, Bilca, Horodnic de Sus, Botoşana, Cajvana, Mălini, Preuţeşti, Rotopăneşti, Cium uleşci;
dans le depanement de Botoşani, dans le localices de Suha şi Tudora; dans de depanement
de Neamţ, dans Ies localires de Hangu, Audia, Sabasa, Călugăreni, Buhalnip, Izvorul Alb,
Bisuicioara, Gal u , Izvorul Muntel u i , Bicaz Chei; dans le deparcement de Bacău, Ies localices
d'Agăş ec de Lăboaia; dans le departement de Vaslui, dans Ies localices de Fereşti er de Broşteni;
dans le departement de Iaşi, dans Ies localices de Valea Seacă, Iorcani et Prisăcani - en ce qui
concerne la Bucovine et l a Moldavie. D'aurres rranscriptions apparciennent aux folkorisces
Constant i n Prichici, Vasile D. Nicolescu, Gocfried Habenichc ec Maria Simi nel-Fusceri . Pour
le departement de Năsăud nous avons examine Ies recueils des com mu nes de Leşu ec Şanţ,

qui existent dans l'archive de l 'Inscimt d'Ethnographie et de Folklore. Le materiei util ise pour
Ies analyses comparatives est lui aussi eres dense et induc Ies regions voisines. Pour l'emde de
l a do'ina de l a region de Bucovine proprement dice nous allons faire reference aux exemples
recueillis dans le 36 communes et villages mentionnes.
La

chematique de predilection de l a do'ina de Bucovine est la desolation, qui est souvent

exprimee par des i mages poeciques, sans preciser le mocif reel. Parmi ces motifs reels nous
recrouvons, d'une maniere symbolique, le manque de chance. D'aurres fois, le motif est
constime par l a vie difficile qu'une femme mene dans l a fam ilie errangere et sans pitie de son
mari, ou bien l a vie qu'elle partage avec u n mari qui lui a ere impose contre sa volonte. La
desolation de l a mere est j usrifiee par le manque de chance de ses enfants et une triscesse infinie

comble la vie lorsqu'i l i ntervient u ne separation d'une personne bien ai mee. Le nombre de
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rextes qui ne portent pas l'empreinre de la rristesse est infime. Vu certe sphere thematique et sa
concordance avec le conrenu musical de la do'ina de Bucovine, sa melodie a p u ecre empruntee
et inregree par Ies hursules de plusieurs villages de Bucovine dans Ies coutumes d'enterrement,
en cant que lamentation d'enrerrement, qu'ils appellent „doină la morr" (do"ina pour Ies morts),
„de jele la mort" (chant de deuil pour Ies morts) ou tout simplement „de jele" (de deuil). En

Bucovine, le plus souvent, le câte triste du recit du „berger qui a perdu ses moutons" est fondee
sur le rype de do'ina specifique a la Bucovine. Dans la commune de Breaza, au departement

de Suceava, ou Ies lamentations des hutsules Ont ere enregistrees, cette melodie est chante
souvent pour Ies enrerrements, accompagnee par une Rute. Pourtant, meme si la commune de
Breaza se trouve tout pres du village de Boruş (Fundu Moldovei, Suceava), ou la lamentation
comporte une chanson consacree, differente de la do"ina, ii n'est pas exclus que la melodie de
la lamenrarion hursule ait ere prelevee dans la tradition des villages de Bucovine comme Bilcăi,
ou elle est chantee d'habitude sur la melodie de la do.i na de Bucovine.
Les premiers documents musicaux qui font reference a la do.ina de Bucovine darent de
l'annee 1 907, lorsque Alexandru Voevidca a note quelques exemplaires apres Ies avoir entendus.
Ensuire, des versions de ces chansons ont ere publiees dans un arrangement pour le piano realise

par Carol Miculi (48 airs nationaux roumaines en quatre suites, Lemberg, Ed. Gubrynowicz
et Schmidt, (a., cal1ier I, p. 2-3 et

4-7) .

Pounant, ces chansons n'ont pas ere utilisees en

tant que documents scientifiques sur la do'ina de Bucovine, car ii manque l'identification de la
locali te ou ces chansons Ont ere recueillies. Pour certe raison, ils ne peuvent tout simplement
pas artester de l'existence de certe melodie sur le territoire du pays, au moment ou Carol
Miculi composait ses cal1iers des aires nationaux roumaines. D'autres recueils de }'Institut
d'Ethnographie et Folklore Ont ere effectues en
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par Ghisela Suli�eanu.

Lorsque l'on parle de la do.ina de Bucovine, nous faisons reference a u n seul typede melodie
de do'ina, qui comporte plusieurs sous rypes et un nombre indefini de versions de celles-ci,
representant des etapes differentes d'evolution et des directions differentes de ramification.
Toutes ces donnees nous indiquent que l'existence de ce type de do'ina en B ucovine remonte
a des temps immemoriaux, ainsi que le debut de son evolution par des formes archiiques

pour apres atteindre des structures architectoniques d'improvisation tres amples, qui en suite
Ont ete abandonnees en faveur des formes plus cristallisees. Le meme type meJodique que
l' on peut discerner dans la do'ina vocale, ainsi que dans la do'ina instrumentale, represente le
type de do'in a qui est devenu populaire dans l'interpretation de Maria Surat. Evidemment, la
forme classique de la do'ina est celle d'improvisation, mais si nous commens;ons nos recherches
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en panam de la forme crisrall isee ample, la recherche retrospective deviem plus facile. Nous
pouvons ainsi rerrouver le materiei musical de la do"ina dans ses formes labiles d'im provisarion,
nous pouvons suivre sa formation avec plus de precision, ayanr comme poinr de depan des
formes qui component un seul morif er allanr jusqu'au formes Ies plus amples, car le moment
de la crisrallisation represenre un point final, vers lequel roure Ies diver es versions anrerieurs e
dirigent. I..:exemplaire crisrallise, pour la do"ina (un genre mu ical au caractere es entiellemenc
i mprovise), represenre le bilan de route son existence, tisse dans u ne derniere i mage. En
utilisant ces derniers exemplaires en tanc que poinr de depart, nous pouvon ded u i re d'ou et
par quelles voies ces moyens anistiques d'expression sonr arrives, dans quelle direction ils e
d i rigent er ou est ce qu'ils se defonr. Ayant ces principes comme cri tere de election, nous
nous sommes a rreres sur l'une des versions de la do"ina

,,Mândră floare-i norocu ... " (La chance

c'est comme une belle Aeur). (ex. 1 , mg. 6 5 1 d, AIEF, corn. Sadova, dep. de Suceava, inf.
Maria Surupat, 5 1 a., collec. Vasile D. Nicolescu, 1 956, transcr. V. D. Nicolescu, E. Cernea).
La

la note

structure melodique qui constitue la base du chant est la qui nre

re-la, er en atteignant

si et reposam sur l a note re, l a srructure modale qui se forme est celle qui mene au

mode dorique. La quane i n ferieure joue un role secondai re. C'est sur celle-ci que Ies finals de
.
cenaines do inas tombenr, par un saut, comme dans cec exemple (ex. 4, fg. 354 1 a, AIEF, corn.
Fundu Moldovei, dep. deSuceava, i n f. Parasca Cazacu, 23 ans, collec. Constantin Brăiloiu,

1 928, rranscr. E. Cernea. Dans certai ns cas, le chant descend graduellement vers certe quarte,
comme dans l'exemple suivant (ex. 5, mg. 653 a, AI EF, corn. Sadova, dep. de Suceava, i n f.
Maria Surupat, 5 1 a., collec. Tiberiu Alexandru, Constantin Prichici, Maria Fusteri, George
Vancu, Vasile D. Nicolescu, transcr. E. Cernea). Meme dans Ies versions crisral lisees, Ies
i nrerpretes peuvenr chanrer une strophe melodique sans certe rermi naison et une autre qui
fi n it sur l a quarce i n ferieure. Dans la version de Maria Surupat de 1 9 58 (mg. 1 466 I e, AI EF)
nous retrouvons l a suivanre succession des lignes melodiques: A

B C D E F G IA B C D E F

G H IA B C D !I.
La version de Parasca Leuştean de la commune de Fundu Moldovei, enregisrree en

1 928 par George Breazul comporte des groups strophiques de 3 er 4 l ignes melodiques,

presenrant un materiei m usical qui varie d'une strophe a l'au rre AEG I AA I AA

I AH I EH li.

Nous revenons su r le role de certe l igne melodique comprise dans l a srrucru re modale de la
do"ina de Bucovine pour souligner le fait qu'elle apparaît le plus souvenr sous la forme d'une
recitation de sa partie fi nale, lorsque l a haureur notable des sons redres attein t seulement
Ies n otes si ou bien

do.
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La clârure par un saut sur la quarte i n ferieure ou par l a descence graduelle vers la meme
quarce represence u ne variation plus recente de cette ligne melodique qui, dans ses versions
plus anciennes, est encieremenc recicee ou j uste le long des dernieres 6 ou 4 syllabes. La
descente vers la quarte, dans sa version de recitation ou de melodie, dans une certaine etape de
l'evolution de la do"ina, represente u n procede artistique d'expression. La recitation est toujours
marquee par u ne note depressive, ayant une i nconation descendante vers la fi n du vers. Celle
ci exprime, le plus souvent, le sentiment d'une tristesse saisissante par sa nuance de regret

profond, d'impuissance face a u ne realite douloureuse que le sujet subit. Dans Ies exemples
d'improvisations nous pouvons noter l'apparition de ce vers recite qui suit des groups i negaux
de vers. U est placee la ou son concenu concencre rout son emotion, au poinc de clâture de la

pensee poecique (ex. 6, mg. 4030 I a, AIEF, corn. Bilca, dep. de Suceava, i n f. Ilie M ihăilă, 84
a„ collec. Ghisela Suliţeanu, Cornelia Căl i n , 1 97 1 , transcr. E. Cernea).
Le processus de renonciation au vers recite se produit de maniere differente dans de

diverses comm unes; alors qu' a Bilca ii disparaît du materiei musical de la do"ina, a Fundu

Moldovei, Sadova, Pojorâca et dans d'aucres communes, le vers recite se transforme d'abord
en partie, puis encierement dans un recitati f melodique, qui imite l'inconation de la recitation

ancerieu re, en la fixam sur Ies degres sonores re ec la i n ferieur ou la reduisant a u n simple saut
descendent de quarre ec n'esc qu'apres cecce etape que nous remarquons sa disparition. Entre
Ies annees 1 9 56- 1 958, ce processus se deroulait encore dans Ies commu nes mentionnees. I I
arrivait aussi que l e meme interprete chante - comme dans la comm u ne d e Bilca - u n e version
qui induc cette descence et une version qui ne l'i nclut pas (ex. 7, fg. 3636 d, AIEF, corn.
Sadova, dep. de Suceava, i n f. Maria Surupat, 30 a., collec. Constantin Brăiloiu, 1 93 5 transcr.
E. Cernea) (Exemple a comparer avec !'exemple no. 1 ) .

Nous savons que dans Ies genres au caractere d'improvisation Ies formules melodiques
initiales ne changenc pas; elles indiquenc toujours le debut et le fi nal de la pensee musicale, appeles
de maniere conventionnelle „periode" ou bien „scrophe melodique". Cest ici que nous pouvons
noter que la presence de certe ligne finale n'est pas constante. Pou rtant, ce qui ne change pas et qui
represence le final de la pensee melodique pour chaque strophe musicale de la doi"na de Bucovine est

la clâture par la note finale re, qui remplace la note conique dans cette scructure modale, alors que
la note la inferieure nous rappelle Ies modes medievales hipo; dans cette instance de la melodisation

du vers recite nous avons a faire a

un

mode hipodorique, ayant une quarte oscillante.

Une panicularite de cette quarre oscillance est que dans de nombreuses versions,
habituellemenc tors de la cinqu ieme ligne melodique, !'interprete attaque le soi naturei, pour
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ensu i te monter graduellemenr, presque de maniere imperceptible, soit dans la colonne, soit
dans la l igne melodique, attaquant chaque sol qui suit en ajoutant la haureur d'une comma,
j usqu'a atteindre le

sol diese. I I se peut que certe particularite soit notable dan des do'inas

specifîques a d'autres regions aussi Oli dans des gen res differenrs, mais nean moins; elle reste
un attribut, u ne maniere d'expression qui existe en tanc que partie constitutive des moyens
d'expression propres a la do'ina de B ucovine.

Les sons de cioture des cadences oscillenr d'une strophe a l'autre, ainsi que dan le

differenres versions.

La

stabilite de la strucmre modale est realiscc par des fragmenrs de

recitatif recto-tono et par des notes prolongees portant un poi nt d'orgue ou ayanr de valeurs
temporales plus grandes, au sei n des lignes melodiques. Le degres dom inants represenrenr le
squelette modal, Ies pilons modales d'appui; nous ne rerrouvons pas ces pilo ns dans la cadence,
comme dans le chant lyrique, ou l'i nrerieur de la phrase m usicale est plus mobile et ii est rare
de trouver a l'i nrerieur d'une ligne melodique une note d'appui qui ne soit pas prolongee dans
l a cadence aussi.
Du poinr de vue du tempo, l a do'ina de Bucovine se deroule dans le parlando rubaro
et util ise d'habitude, en tant qu'unites rythmiques, la croche ec la noire. Le mouvemenr
metonymique se fait d'habitude enue l a croche
utilisees sonr le pyrrhique, le

=

1 80 et l a croche

=

1 92. Les cellules rythmiques

trochee et le iambique, toure syllabe longue pouvanr eue encore

prolongee, soit pac un poinr d'orgue, soit par le deroulemenr des formules meii matiques plus
amples (ex. 9).
La forme est cristallisee en huit lignes melodiques. Les inrerjections habiruelles sont
et

of

hei. Parfois, en tanc que syllabe qui complete l a ligne, nous util isons le mor măi ou bien Ies

voyelles

u

ou î. La forme acchitectonique de l a do'ina nous obl ige a analyser le materiei m usical

dans le contexte de son evolurion. Pour rendre l'analyse de l a do'ina de Bucovine plus claire,
nous pouvons essayer une comparaison enrre le conrenu musical des versions, en commenc;:anr
pac !'un des exemples cristallises de l a do'ina que nous allons regarder de maniere retrospective,
dans un ordre i nverse, c'est a <lire aliam en arriere, annee par annee, pour ensu ite, comme
conclusion, comprendre le chemin evolutif de la do'ina de Bucovine.
En analysant le recueil de folklore musical de Bilca, qui conrient un nombre impressionnant
de do'inas pour notre epoque, nous retrouvons une serie d'i ndices qui temoignenr de l'anciennete
considerable du folklore conserve dans cette region. Ces informations demonuenr que la version
de do'ina propre a la commune de Bilca est l'une des formes Ies plus anciennes de la do'ina de
B ucovine qui Ont subsiste dans le repertoire de notre village contemporain.
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1 . La melodie de la doi'na de Bucovine i nclut presque tout le repertoire musical vocal
rraditionnel du viUage (lyrique, epique, berceuse, chansons s u r la vie des soldats, chants de
noces et chanrs funebres). L'urilisation d'une seule melodie pour l e repertoire vocal tout entier
d'une regio n a ere remarque des le temps de Bela Bart6k, dans Ies ouvrages

Volksmusik der

Rumănen von Maramureş ( 1 923) et Rumanian Folk Music, voi. V, Maramureş County ( 1 975),
en ranr que phenomene qui arresre de I 'erat rres ancien dans lequel se rerrouve l e folklore
de cene region.

ou avon s renconrre un phenomene idenrique chez la population h u tsule,

dans la commune de B reaza (Suceava), dans le recueil de l'annee 1 965 (ex. 6) . O utre ceUe
ci, ii existe seulemenr u ne autre melodie de danse populaire vocale, elle aussi traditionnelle,
en rempo giusro, ayant u n rythme qui oscil le entre 7/ 1 6 et 2/4 , qui semble avoi r ere une
chanson de danse populaire, que l'on retrouve u niquement dans des textes satiriques, de
noces, de j oie. HabitueUement, ce SOnt Ies menerriers qui j ouent de la m usique de danse
populai re (ex. 1 9, mg. 4032 I e,

AlEF,

corn . B ilca, dep. de Suceava, i n f. group de fem mes,

collec. Ghisela Suliţeanu, 1 97 1 , rranscr.

E.

Cernea) . Les caracterisriques s u rprenantes sont

le conrour melodique er modal com m u n de ces deux melodies, l a meme echeUe d iaronique
descendante, ayant u ne tierce mi neure et u n troisieme degre qui des fois est plus haut, dans
Ies l i m ires d'un ambius de qui nte parfaire, l a meme cadence de roures Ies lignes melodiques
su r le son fondamental, ainsi que la similarite enrre l a forme melodique de l a cadence de la
premiere (er parfois de la troisieme l igne melodique) de l a chanson de danse populaire et l'une
des formules speci fiques de cadence de la doi'na ere.

2. Les formules rythmiques des lignes melodiques de l a do'ina de B ilca sont Ies meme qui
Ont ere conservees dans la forme ample de l a do'ina de Bucovine (ex. 1 1 , 1 2) .

3. L a strucrure archirecronique d e l a do'ina d e Bilca consiste d e l ' i mprovisation e t se
man i feste par une succession nonperiodique des deux l ignes melodiques,
represente en fait, a ses origines, un

A et B, o u l e B

A . Une l igne melodique C, entierement ou partieUement
"

recite, apparaît, d'habirude, a l a fi n d'une pensee poerique o u bien dans Ies m oments
poetiques Ies plus emouvanrs, jouanr le râle de l igne melodique fi nale (ex. 6). Nous norons
qu'habirueUement , lorsque la melodie de l a do'ina n'esr pas chantee dans u n texte lyrique, mais
dans l e cadre d'une ceremonie, i i deviem encore plus evident que sa forme est composee d ' u ne
seule ligne melodique, variee:

A, A etc. Pour ce qui est de la berceuse la forme de la melodie
"

esr encore plus reduite er la repetition de l a l igne melodique

'

A se produ i t d'une maniere

presque identique.
Tel que nous l 'avons deja precise, Ies commu nes de B ilca et Breaza semblent avoir
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conserve leur folklore (Bilca, pour le fol klore Roumain, et la popularion hursule de Breaza,
pour le folklore hursule) dans une etape d'ancien nete lors de laquelle presque toll t le fol klore
poerique et musical du village etait i nterprete dans Ies versions d'une seule melodie. Si nous
analysons de maniere comparative ces chansons, nous pouvon norer que leur ambitu , ainsi
que leur structure modale sont tres proches: dans Ies l i m ites d'une quinte ii y a une echelle
diatonique descendante au substrat tetratonique qui se deroule, ayanr la meme oscillation
i n itiale sur l a quarte et l a quinte de l'echelle, Ies memes cadences des lignes melodiques u r le
son fondamental de l'echelle (ex. 2 3 , mg. 2904 h , A l E F, corn. Paltin, dep. de uceava, i n f. I l ie
M ihăilă, 38 a„ collec. Ghisela Suliţeanu, 1 965, transcr. E. Cernea).
La

structure modale de ces chansons est tetracordique dans l'ambitus de qui nte, avec un

substrat prepentatonique:

re-mi (-fa pyen)-sol-la. Ce qui Ies differencie du poi nt de vue modal

est le fait que dans la do'ina de Bilca nous ne norons aucun substrat terra ou pentatonique, car
touts Ies degres sont constitutifs. En plus, ii y la descente indefinie comme haureur de la ligne
melodique recitee et le quatrieme degre est souvent plus haut:
Le

re-mi-fa-sol (sol diez)-La.

rythme differencie clairement entre la melodie hutsule et la melodie rou mai ne.

La chanson hutsule est structuree d'une maniere dependante de la compo ition syllabique
specifique au folklore poerique ukrainien, notamment celle des vers en 8

+

6 syllabes, alors

que la do'ina de Bilca conserve le vers roumain connu, en 8 syllabes, avec des rimes en pairs.
Au surplus, la melodie de l a do'ina roumai ne se deroule dans le tempo rubato, au ryrhme l ibre,
alors que la melodie hursule comporte un rythme giusro, qui sert aussi pou r Ies melodies des

chansons populaires. Le rythme et le tempo specifiques de la do'ina de Bucovine (plus proches
de ceUes propres a certai n s peuples balkaniques qu'a celles propres aux slaves du nord) sont
com m uns pour l a do'ina de toutes Ies regions du pays ou elle existe encore.
La

cohabitation des hutsules etablis dans u ne serie de villages du nord de la Bucovine

avec l a popularion locale roumaine a favorise certains empru nts reciproques d'elements de
la culture spirituelle. Parmi ceux-ci, Ies elements que je considere comme Ies plus norables
sont l'emprunt integral de certaines pieces ou genres, rels que la danse popu laire

„Huţulca",

. que Ies roumains de Bucovine ont in tegres dans Ies dizaines de danses populaires qu'on joue
pour l a ronde de dimanche, ainsi que l'emprunt par Ies hursuls de la doina de Bucovine et
son integration dans Ies coutumes d'enterrement en tant que lamentation, sous le nom de
„doină la mort" (do'ina pour le mort), „de jele la mort" (chanr de deu il pour Ies morts) ou (de
deuil), q u i signifient „lamentation", des elements que nous avons deja discutes en debut de ce
document. Sans doute, cer emprunt a eu l ieu dans une etape plutât ancienne. D'un câte, parce
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gu'i l est narurel de supposer gue l'inregration d'un chant dans une courume d'enrerremenr est
un fai r gui n'aurait pas pu avoir Lieu recemmenr, p u isque ces coutumes o n t ete cristall isees ii y
a longremps, et de l'autre, ii est cerrain gue certe melodie aurait pu ecre emprunte uniquement
avant Ies an nees 1 93 0- 1 93 1 , lorsgue sa forme avair deja commence a se presenrer dans sa
version amplifiee, er encore plus, meme avant l'annee 1 9 1 2, date des premiers documenrs
musicaux sur la do"ina de Bucovine, crisrallisee dans des formes mineures.
Le repertoire hursul de la commune de B reaza est particulieremenr i n teressant, grâce
au fai r gue l'on chante u ne seule melodie dans une m u l titude de versions. Le cham lyrique,
epigue, de noces, la berceuse, l e chant pour Ies danses populai res, ils Ont tous la meme
melodie, gui varie du point de vue melodigue, mais gui reste u n i taire par son rythme u nique
et saisissanr (ex. 23). Ces rythme distance clairement la melodie hutsule de toute ressemblance
avec la do"ina de Bucovine, meme si le ambitus de guin te, l'i nsistance sur l a premiere l i gne
melodigue sur La er sol, la cadence descendante de la deuxieme l igne melodique de sol j usqu'au
re, rout comme le final en re devraienr nous faire penser, en rheorie, a une liaison enrre Ies deux
chansons. Ensuire, un fair gui const itue une difference i nconte rable et gui i ndique !'origine
roumaine de la melodie de lamentation hutsule est que certe l amentation i nclut uniquement
des vers en 8 syllabes, avec de rimes en pairs, specifigues au folklore roumain .
L a comparaison enrre l a do"ina d e Bucovine er ses versions integrees dans l e repertoire
hursul d'enrerrement nous aident, d'un câte, a nous rendre compte de l a force avec laquelle
la do"ina s'esr repandue, er d'un autre, nous permer de dedu i re l a forme d ' i m p rovisation de la
do"ina de Bucovine, dans son etape la plus ancienne, gue nous connaissons de B ilca e r I 'etape
que nous avons reussi a identifier dans Ies docu menrs enregistres dans Ies villages roumains
menrionnees.
La force de penetration de la doina de B ucovine ne s'est pas manifeste u niquement vers le
nord de la Bucovine, vers Ies habirarions hutsules, mais aussi vers le ouest, a cravers Ies Carpates,
j usgu'au pays de Năsăud, ou elle s'esr fai r naruraliser et a emprunte Ies caracteristigues locales,
ainsi gue vers le sud, atteignant la region de Bicaz. Elle a ere recon n ue partout comme chanr
represenratif pour l a region de Bucovine.
Un aurre aspect gui merite gu' on lui prete une arrenrion speciale est l a doina
i nstrumentale. A premiere vue, celle-ci semble avoir un caractere d'improvisation plus
prononce, mais suire a une analyse comparative e ntre l a doi"na i nstrumentale et l a doi"na vocale,
nous pouvons noter gue l'improvisation est l i mite au prolongement de cerrains temps par
des formu les melismatigues repetes et ampJes Oli a Ja concentration d'autres temps dans un
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nombre plus l i mite de notes recites; faur remarquer, pourtant, que tous ces phenomenes onr
l ieu uniquement dans Ies l i m i tes de la l igne melodique.
Les caracreristiques melodiques et rythmiques de l a do'ina de Bucovine sonr determi nees,
d'abord, par Ies formules melodiques et rythmiques et par la srrucrure compo irionnelle de ce
rype de do"i na, ainsi que, dans u n plan secondai re, par le sryle ornemenral. Lune des formules
melodiques et ryrhmiques specifiques a la do.ina de Bucovine est composee, d'habirude, d'un

triolet, su ivit par u n group binaire, Ies deux croches, sur lesquelles se deroulenr graduellement
u ne quinte descendante enrre

La et re. Certe qui nr e descendante en cadence est l'une de

fo rmules melodiques Ies plus frequenres dans Ies chansons populaires roumaines, mais qui est
presenre plutot dans le chant lyrique que dans la do"i na. Pou rranr, I' element qui l'individualise
dans ce cas est le contexte dans lequel elle apparaît. La formule specifique de la do"ina de
Bucovine est d'habirude precedee par un son prolonge par un point d'orgue, ou en tout cas,

ayant une valeur temporelle superieure a la croche et qui comporte une cadence descendanre
finissant dans une note courre. Ce final court des lignes melodiques est specifique aux lignes
internes de la do'ina en general, etant en meme temps associe a la construction rypique de la

recitation , souvenr recto-tono, des melodies specifiques a la do"ina, une construcrion qui fixe Ies

degres modaux d'appui a l'interieur des lignes melodiques, non a la fin des cadences, ayant des

cadences qui presenrenr une note finale prolongee, d'habitude, un iquemenr pour la premiere
et la derniere l igne melodique (ex. 44). Une aurre particularite de certe form ule reside dans le

fai t que, meme si du point de vue strucrurel elle appartient a la premiere ligne melodique A de
la do'ina a la forme ancienne ou vers la fin de la l igne

B, dans sa forme plus recente, specifique

a la region de Câmpulung Moldovenesc, nous la retrouvons souvenr a la fin de la l igne B aussi
(dans l a forme ancienne),
sont

C ou E, meme si Ies pilons d'appui modal des lignes melodiques

(La, soi, mi) et c'est exactemenr certe panicularire qui souligne le caractere particulier de

l'organisation de certe cadence. Des fois, nous la rrouvons meme au debut de cerraines lignes
melodiques, en tant que reprise ou deplacement de la cadence de la ligne anrerieure (ex. I ).

Ayanr une si grande i mportance dans le cadre compositionnel de la do"ina er en ram qu'une
des formes principales qui beneficiem de l a maîtrise ornementale des interpreres, nous sommes
en mesure de comprendre pourquoi l'un des elemenrs distinctifs de la doi.na de Bucovine est
j ustemenr certe formule de cadence. Bien sur, elle ne se presente pas dans une forme immuable,
mais elle subit differenres variations rythmiques, melodiques er ornemenrales.

Un autre element q u i contribue a la mise en evidence du specifique regional de la

do"i na de Bucovine est l 'existence de deux formu les rythmiques,

a et b (ex. 1 0, 1 1 ) , qui se
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succedent dans le schema rythmique de la do"i na et q u i , dans leur forme cristallisee ample
fon t preuve d'une rendance vers la symetrie;

A B A B A A B B, a l a difference des schemas

rythm iques des do"i nas specifiq ues a d'au rre regions, q u i component une diversite plus vaste
des formes ryrhmiques.
En ce qui concerne la do"ina de Bucovine, nous pouvons delimirer Ies conclusions
suivanres:

1 . Les exemplaires Ies pi us anciens q ue nous derenons sont celles de la com mu ne de Bilca, ayanr

une forme d'improvisation, conservee parmi Ies personnes âgees. La srrucrure archirecronique est
composee de rrois lignes melodiques,

A B C (avec la L igne B qui esr eres proche d'une forme de A),

er la ligne C qui n'apparaîr que clan le fi nal de cerrains fragmenrs musicaux ayanr des dimensions
variables, composees par Ies lignes me.lodiques

A A" B BvP' qui se succedenr d'une maniere Libre. La

srrucrure modale, limiree a une echelle diaronique en ambirus de quinte avec une rierce mineure er
le IV-eme degre un peu plus haur, se fair remarquer par la cadence de roures Ies lignes me.lodiques

sur le son fondamental, a l'exception de la ligne me.lodique c, qui esr enrierement ou partiellement
recite. Les versions de Bilca conriennenr Ies rrairs specifiques essenriels a la do"ina de Bucovine: a)

Ies deux formules rycluniques; b) deux des formules me.lodiques er rycluniques cadencees; c) le
ryclune melodique parriellemenr reci re.

2. Dans des erapes plus avancees, la do"ina de Bucovine s'est enrichie par de nouvelles
lignes melodiques, conrribuanr a une forme ample d'improvisarion.

3 . Suivanr sa rendance de cristall isarion conti nue, elle a quitte la forme ample

d'improvisation, pour en exrraire Ies deux sous rypes de formes mineures, crisrallisees, qui a
leur rour, grâce aux relarions erroi res enrre leurs premieres lignes, ainsi qu'a leur cohabitation

anterieure au sein de la forme d'improvisarion, om fusionne, ayanr comme resulrat u ne forme
crisrallise ample, don r l'evolurion a su ivi un trajet en spirale.

4 . Le processus de cristallisarion surprend le mareriel m usical lorsqu'il attein t la forme

de version locale. Alors que dans Ies communes de Fundu Moldovei, Pojorâra et Sadova la
crisrallisation a eu Ueu dans une etape du developpemem de la do"i na pendanr laquelle elle
comporrair j usqu'a huit lignes melodiques, dans la commune de Bilca, la cristallisation se produir
par une alrernance reguliere des lignes melodiques

A er B er presenre une faible variabi lite en ce

qui concerne la reperirion des lignes er le renoncement complet a l a ligne recite c. La periode

de crisrallisarion d'une do"i na represenre en realire le debut de sa dissolution en cant que geme
au caractere d'improvisarion. Les maîrres de l'improvisation disparaissent, mais Ies maîtres des

formes crisrallisees fonr leur apparirion; Ies procedes d'improvisation disparaissenr, mais Ies

1 90

Doina din Maramureş, Oaş ş1 Bucovina

conservateurs des formes fixes des ameliorations acquises grâce aux procedes d'improvisation font
leur apparition. Lors des an nees

1 93 1 - 1 935, Ies sous rypes a trois ou a quatre lignes melodiques

se deplacent dans u n plan secondaire et c'est de leu r conjonction que Ies nouvelles formes ele
la do"i na ample cristall isee se developperont, ayant une tendance ele piu en plus pregnan te de
cristall isation dans la forme ample, qui comporre d'abord six, puis sept et huit l ignes melodiques.
Nous sommes face a un phenomene etrange et im pressionant en meme temps, rour comme le
chant du cygne, un phenomene presene lors du debur de la clisparition de la do"ina de Bucovine
au moment de sa cristallisation dans sa forme la plus ample, la plus accomplie de point de vue
compositionnel, la plus expressive, mais qui est disparue de la vie proprement dite de ce genre
m usical, le procede d'improvisation.
Pourcant, lors des an nees

1 928-1 93 1 , on parlait encore de la do'ina au presenr. Voila ce

que l'informateur Niculae Agapie

(38 ans, corn. Măl i n i , dep. de Bacău, fiche fg. 3 1 56 b, A I E F,

1 93 1 ) repond a la question „Quand est-qu'on chante la do'ina?": „Chaque fois apres avoir
b u „ .". Gavril Frâncu
Brăiloiu ,

(43 ans, corn . Fundu Moldovei, fiche fg. 3 57 1 a, A l EF, corn. Constantin

1 93 1 ) nous dit: „D'habicude, a l 'occasion des mariages" et And rei Nergheş (45 ans,

Fundu Moldovei, fiche fg.

3573, AlEF, collec. Constantin B răiloiu, 1 93 1 ) raconte: „ ... C'est

ainsi que Ies ancecres chantaienr. Mais c'etait ii y a longtemps". C'esc a d i re qu'en

1 93 1 la do'ina

etaic chantee a l'occasion des feces et des noces par des person nes adultes, mais le plus souvent,
par des personnes âgees. Paraschiva Cozmariu
AlEF, corn . Constantin Brăiloiu,

( 54 ans, Fundu Moldovei, fiche fg. 3 622 a,

1 935) dit qu'elle l'a apprise des sa plus tendre enfance er

que certe melodie etait chante a l'epoque le plus souvent ensemble avec d'autres melod ies.
Domnica Creangă (corn. Botoşana, Suceava, fiche fg.

4225 a, AJEF, collec. C. Brăiloiu, 1 934)

affirme avoir appris l a do'ina „avec Ies gami nes du village". Voila clonc qu'enrre Ies annees

1 93 1 - 1 934 la do'ina existait dans le reperroire des personnes âgees, qui l'avaient chanre plus
dans leur jeunesse, mais elle existait aussi dans le repercoire des jeunes, bien sur; cel que nous
venons de le demonrrer, dans une forme cristallise, plus ample.
La

do'ina de Bucovine a survecu dans sa forma classique, d'improvisarion, probablemenr

j usqu'au debut du XX-eme siecle, lorsqu'elle a commence a se crisralliser dans des formes
m i neures et differentes enrre elles. Puis, lors des annees

1 93 1 - 1 934, ces formes mi neu res ont

fusionne (a l'exception des versions de Bilca) et c'est la forme ample, cristall isee qui commence

a se dessiner. C'est certe forme-la qui represenre le poinr culminant de l a realisacion artistique
expressive dans la vie de la do'ina de Bucovine, une nouvelle etape de la spirale de son evolurion,
qui en meme remps consricue I'etape finale de sa vie.
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Burileanu , C. N .
1 936,

Intre „Frunză verde" şi Doine, Moni torul Oficial şi I mprimeri ile
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Catalog CD

I.

Mg. 2221 f

B UCURĂ-TE, CUJMA ME

l n f. : Maria BOHOTICI „a Liontiti",
Paula CARP,

2.

Mg. 2221 g

lnf.: Maria BOHOTICI „a Liontiti",

Mg. 2221 h

3.

28.07 . 1 962, Bucureşti.

lnf.: Maria BOHOTICI „a Liontiti'',

28.07 . 1 962, Bucureşti.

4. „Cu cioturi":

Mg. 3 1 6 1 j

CER

EA,

52 a. Orig.: Mara [fost Crăceşti] - M M . Culeg.:

1 :0 1

52 a . Orig.: M ara [fo t Crăceşti] - M M . Culeg.:

1:16

56 a. Orig.: Mara [ fo t Crăceşti ) - M M . Culeg.: Eugenia

1 9.08 . 1 966, Mara.

5. „Cu noduri":

0:56

CINE M-0 DA T DORULUI

lnf.: Gheorghe L I N G U RA R „Unguraş'',

5 7 a. Orig.: Ungureni - M M . Culeg.:

Eugenia CERNEA, ing. Gabriel O B L E M E

CO,

6. „Cu noduri":
z

2 : 04

BA TA-- VĂ FOCU, GRUMAZI

lnf. : Ileana TVPIŢA,

a'

52 a. Orig.: Mara [fost Crăceşti] - M M . Culeg.:

CODRULE, BA-TUT DE PLOI

Paula CARP,

Mg. 3 1 62

28.07 . 1 962, Bucureşti.

2:29

C-A UZI T-A IW RAREORI

Paula CARP,

Mg. 3 1 62

1

2 1 .08. 1 966, Mara.

1 :02

CÂNTA- PUIU CUCUL UI

lnf.: Maria GRIGORIŢĂ [fostă BOHOTICI],

5 8 a. Orig.: Mara [fos1 Crăceşti] - MM.

Culeg.: Eugenia CERNEA, ing. Gabriel OBLEM ENCO.

Mg. 3 1 62

7. „Cu noduri":
aa

1 :20

CODRULE, BĂTUT DE PLOI

l n f. : Maria GRIGORIŢĂ (fostă BOHOTICI],
Culeg.: Eugenia CER

1

2 1 .08. 1 966, Mara.

5 8 a. Orig.: Mara [fost Crăceşti] - MM.

EA, ing. Gabriel OBLEM ENCO,

2 1 .08. 1 966, Mara.

Nu am folosit semnele diacritice din transcrierea fonetică, dar ne-am străduit să redam particularităţile graiurilor.
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Mg. 3 1 62 bb

8. „ C u noduri " : BINELE MEU DE ODA TA"

lnf.: Maria G R I GO R I ŢĂ [fostă BOHOT I C I ] , 58 a. Orig.: Mara [fost Crăceşti ] - MM.

Culeg.: Eugenia C E R N EA. ing. Gabriel O B L E M E NCO. 2 1 .08 . 1 966, Mara.

9. „Pă lung": LA BUDEŞ TI, TNTRE HOTARĂ
Mg. 3 1 67j

Gabriel O B L E M E NCO. 29.08. 1 966. Budeşt i .

lnf.: Maria SAS. 5 3 a . Orig.: Negreşti -Oaş - S M . Culeg . : Luc i l ia STĂ N C U L E A N U ,

G h i zela S U L I ŢEAN U . tehn. Paul C I OCOS. 29.06. 1 956, Bucureşti.

o

Mg. 8 1 4 b

1 :20

lnf.: Maria SAS. 53 a. Orig . : Negreşti-Oaş - SM. Culeg.: Luc i l ia STĂNC U L E A N U ,

Ghizela S U L I Ţ E A N U , 29.06 . 1 956, Bucureşti .

1 3 . CUCULE, PEN/LE TALE
Mg. 8 1 3

1 :07

l nf.: Maria SAS, 53 a. Orig.: Negreşti -Oaş - SM. Culeg.: Luc i l ia STĂ N C U L E A N U ,

12. SĂLEACU[-S] ŞI N-AM NIMICAMg. 8 1 3 h

1:18

G h i zela S U L I Ţ E A N U , 29.06. 1 956, Bucureşti.

1 1 . HORI-AŞ, HOR/LE-MI PLAC
Mg. 8 1 3 i

1 :11

lnf.: Irina BOROD I . 7 9 a . Orig.: Budeşti - M M . C u leg.: Eugenia C E R N EA. ing.

1 0 . „ C a la leagăn" [CA- MAMA TE-A ADURMI]
Mg. 813 f

0:40

1 : 23

l nf.: Maria SAS. 53 a. Orig.: Negreşti -Oaş - S M . Culeg.: Lucii ia ST Ă N C U L E A N U ,

Ghizela S U L I ŢEAN U . 29.06. 1 956, Bucureşti .

1 4 . MIREASA-, CUNUNA TA

1 :41

lnf.: Maria S A S , 53 a . O r i g . : Negreşti -Oaş - S M . C u l e g . : Luc i l i a STĂ N C U L E A N U .

Ghizela SU L I Ţ E A N U . tehn. I . G E O R G E S C U , 29.06. 1 956. Bucureşti .

1 5 . MA.I MANDRUŢ, FL OARE DOMNEASCA.
Mg. 8 1 4

1 :57

l nf. : M a r i a SAS. 53 a . O r i g . : Negreşt i-Oaş - SM. Culeg . : Luc i l i a ST Ă N C U L E A N U .

a

Ghizela S U L I Ţ E A N U . tehn. I o n G EOR G ESC U . 29.06.1956. Bucureşt i .

16. „Hore": CODRULE, FRUNZA. ROTUNDA.
Fg. 2 1 73

1 :51

lnf.: M a r i a S T A N . 52 a. Orig.: Certeze - SM. Culeg.: Constantin B R Ă I L O I U .
21 .05 . 1 934. Certeza.

1 7 . „Hore": DE CA TE Ml-ADUC AMINTE
Fg. 21 58

2:29

lnf.: Mărie MORAR. Orig.: Negreşti -Oaş - SM. Culeg.: Constantin B R Ă I L O I U .
20.05. 1 934, Negreşti -Oaş.

18. MANDRA. FLOARE-I NOROCU (a)

Mg. 651 d

0:40

l nf.: Maria S U R U PAT. Orig.: Gura Sadovei - SV. Culeg.: Constantin P R I C H I C I .
Vasile N I CO LESCU, Maria F U ST E R I . George VANCU. tehn. Ion G E O RG ESCU ş i
Paul C I OCOS. 1 7 .02 . 1 956. Bucureşti .

1 9 . MANDRA. FLOARE-I NOROCU (b)
Mg. 653 g

2:18

l nf. : Maria S U R U PAT. Orig.: Gura Sadovei (Campulung - SV) . Culeg.: Constant in
PRICHICI.

V.

N I COLESCU.

Maria

FUSTERI.

George VANCU. tehn. Paul

C I OCOS. 1 8 .02.1 956. Bucureşti .

20. DU-TE DOR ŞI IARĂ VINĂ
Mg. 1481 l i

a

1 : 53

lnf. : Paraschiva COZ M A R I U . 7 7 a. Orig.: Sadova - SV. Culeg . : Constant in Gh.
P R I C H I C I . Florin GEORG ESC U. 24. 1 0. 1 958. Sadova.

Mg. 653 f

21. ŢINE-Ml, DOAMNE, VIAŢA

2 : 48

lnf.: Zenovia Ţ I M P Ă U . Orig.: Pojorata - SV. Culeg.: Tiberiu ALEXANDRU.
Constantin P R I C H I C I . Vasile N I COLESCU, Maria F U ST E R I . George VANCU,
tehn. Paul C I OCOS. 1 8.02. 1 956. Bucureşti.

2:00

22. CA TE-N L UME VIN ŞI TREC
Mg. 1 1 83 h

lnf.:

Ioana

BÎRSAN.

74 a.

Orig . :

Fundu

Moldovei

-

SV.

Culeg.:

G EORG E SCU, tehn. Paul S U S LĂ N ESCU, 31 .07. 1 957, Fundu Moldove i .

2:18

2 3 . IZVORAŞ CU AM RECE

O. 732

a2

Mg. 1 462 l i h

lnf.: Leontina N I GA „ Leontina l u i Castan". 3 3 a. Orig . : Deia - SV. C u l eg . : T i beriu

A L E X A N D R U , 28.09. 1 937. Columbia. STC H R 91 , S . C . R .

1 :39

24. DOI COPII CANO SE IUBESC [LOGODNICI/ NEFERICIŢI]
l nf.:

E l isaveta BALAN „Raia", 68 a. Orig . :

C E R N EA. 04.08. 1 958. Pojorata.

Pojorata - SV. Culeg . :

Mg. 1 462 l i f

l nf.: Maria S U R UPAT. 5 5 a. Ori g . : Sadova - SV. Culeg . : Florin G EO R G E S C U ,

Vasile D. N I COLESCU, 1 2.08.1 958. Sadova.

0:31

26. FUTU-Ţ/ LEGEA, VAL E L UNGA.

lnf.: Saveta BALAN „ R a i a " . 68 a. O r i g . : Pojorata - SV. Culeg . : Eugenia C E R N EA.

04.08. 1 958, Pojorata.

0:58

27. MA ICUŢA, CANO M-A FA.CUT
Mg. 1 1 73 d

Mg. 1 1 86 b

2

Var.: Fg. 5271 (alt text).

Eugenia

1 : 50

25. MANDRA- FLOARE-I NOROCU (c)
Mg. 1 466 I e

Remus

l nf.: I u l iana VOLOŞ I E N I U C. 20 a. Orig.: Fundu Moldovei - SV. Culeg.: Vas i l e

N I COLESCU, tehn. Paul S U S L Ă N E SC U , 26.07 . 1 957, Fundu Moldove i .

1 :09

2 8 . DA--/, DOAMNE, OMUL UI
lnf.:

lftinca

L E H AC I .

69 a. Ori g . :

Fundu

Moldovei

-

SV.

Culeg.:

G EO RG E SCU. tehn. Paul S U SL Ă N E S C U . 3.08 . 1 957, Fundu Moldove i .

Remus

29. VINI SARA, UN M4. CULC
Mg. 4030 I

1 :04

lnf.: I l i e M I H Ă I LĂ , 8 4 a. Ori g . : B i lca - SV. Culeg.: Ghizela S U L I Ţ E A N U , Corne l i a

a

C Ă L I N, 2 7.09. 1 9 7 1 , Bi lca.

30. VAI, SA.RACA, CA. TANA
Mg. 4031 I

2:45

l nf.: Ana B RĂ I LEAN, 7 4 a . O r i g . : B i l c a - SV. Culeg.: Ghizela S U L I ŢE A N U ,

n

02. 1 0. 1 9 7 1 .

3 1 . CREŞ TI PADURE Ş I TE-NDEASA.
Mg. 4031 l i b

1 :5 5

l nf . : Ana B RĂ I LEAN, 7 4 a. Orig.: Bilca - S V . Culeg.: Ghizela SU L I Ţ E A N U ,
Cornelia C Ă L I N , 30.09. 1 97 1 , Bi lca.

32. DUCE-M-AŞ ŞI N-AŞ VENI
Mg. 1 1 96 h

1 : 42

lnf.: Teodora C I U PE RCOV I C I , 36 a. Orig.: Fundu Moldovei - SV. Culeg.: Eugenia
C E R N EA, 09.08 . 1 957, Fundu Moldove i .

3 3 . SUB P[O]ALA CODRULUI VERO/
Mg. 4030 l i

m

1 :15

l nf.: Anghelina SAVU, 6 6 a . Orig.: Bilca - SV. Culeg.: Ghizela S U L I ŢE A N U ,
Corne l ia C Ă L I N, 30.09 . 1 97 1 , B i lca.

34. AŞ CANTA, CĂ Ş TIU CE-Ol ZACI [ZICE]
Mg. 4031 l i

o

2:00

l nf.: Ana I RI M ESCU, 4 8 a. Orig.: Bi lca - SV. Culeg.: Ghizela S U L I ŢEANU,
Cornelia CĂLIN, 02 . 1 0. 1 9 7 1 , Bilca.

35. TN PADUR/, PI SUB FAGI
Mg. 4033 I i

1 :10

lnf.: Ana I R I MESCU. 4 8 a „ şi grup femei. Orig.: B i l ca - SV. Culeg.: Ghizela
S U L I ŢEANU, 0 4 . 1 0 . 1 97 1 , Bi lca.

