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STUDIU INTRODUCTIV 

h.tori:L t1lldori:-d i<·ii ro111:hwi:- ii ··~it·, 1!1· fa pi·. is1oria t·t·lor l';l'!'t>~ 'itt 
m a,i man• ~;ni in mni rnie:t. m;hur:·i, au <·-011trilmit. b n·v1•l: 1 n·:i - ~ 1n11H·rp:1 in 
va.loan-, <'anw1n·izal.'1'a f(•11011wrt1111li <·reaţ . k i ;11'1.i s t ie1• pop11bn· . Fi'il '<1 pn·
tt'nţia li<" a. d1 '.1.\·olt:t ai<·i v:1st11 l su l.1iel't· -· · <lll f~1-1:11l - o d1 ',jn 1·11 d1•nsPhit:l
conq1p f t•nt_il. d ist i11:;:i J't:'}\l'PZPJll a1>ţ i ai ~o!<·lc •ri:-;I Î(· Î i :'Î is i.01·i ugTa l' il' i 11 111 z i1·;1 l<• 
i · on1;Î111 „~ t . i co.nh•mpn1~-uw 1 --- eu11 sid('l'<l rll t·;I. jdonan•<l r·1·lor lll: 1 i i.111v.-1·-
1.a.ntt ~ umtrihuţ . ii în plan inuzk.al \'Or ajuia la o 1·01'\'l '.t;l- 1 • v :~luan · :1 1'Pt1111i
fica\.it"i JH" t •.; u · 1~ o 1·-a.p;\.1.;'1 !11 :1< '<"'t <'-Oll1•.'X î· h·m:1 a h1 ~ n ln t ;"i . i 11 ltaTa 1·1·« d1 • 
faţ I! . : t'.Ole(~!ia dl' nwlodii popn la n' romii111·~1i n ·;-di 1.a tii Li l111·Ptllli 111 \ ' t •;u·n

lui uo.;: {.ru dl' 1n1tovi11c-~11ntl . \J,•.xandrn \'ot•\id1·a. 
O Î tHlPltm ga1ă (H'l'Înnd;I , nl" 1·.i\.1r i in<·Ppl1t-11ri p1>t fi <' I! a pro ~i rnaţie 

fixa.t.l' h jumi'i1at.1'<t sl'f'olului a.I .\.\'l-le:i ::ii ("<11 ·1· " '' !'t'Pl1111µ:1·;;:i1 • J>inil: că . r ; n• 

mijlrn ·ul 1'P!·olnlni al XJX-h·a. i11t1•l'l"'lf l Ţll.'llirn 1i1uziu1. dt> c·in·11l :11.i1· 11ra l:i. 
l'-a Jrnu1i'l'P1'l<1.f. <.ln:n· Jll'Î11 1 1ota.ţ ii , mai rnnll. ~, ; u 111ai p111,i11 sporn dirT .~ i 

intîmpl ;ltrnin-, :dl:'· ur1or ll1t•l1>dii, în . ~1 ' !H .- •nt l din t«llt·~ · oria t·1•lor· da11:-:a11l P, 

creaţ.ii 1uuzi1·:1lt• ohi~1111ik î11 111< ·diul 1·u1·t ilol' d(ltllt11.•:;; t.i; p1·in f·i: H·1· ,;;.-111 hoi1 •
n ~t;.t. i, H :;:;l 1„um :iin1. ('•d(>o d1m:"1. <l:u1 ..:.u ri Hot.atP in T:1h11lalt11'H lui .Iau tlin 
JJ11blin (Vi.HI) sau 1·„h• <lou ;I ~.halt>le \'alalH•" . .;e1111 1a f.;• de Uanil'l Sp(·t~l' 

(16 :~8). ;\'la.1 ap1·opia11· dl' l'adura wu zieii pornih11·<· ro111:·1 11t")! i lrn 11~il\ · ;itH·1 1 1· 

par a fi <·f'h~ JO nwJodii not;1h• <k Ioan t:ăiau u i11 t :o1lic·1•h• ,.;;'\ u (I !i:J~ -
16il ) : X da.11xw·i, ci11kc11l \'11i1•V <)(it »1Wi Lupul ~ i m1 1·i ut1·1' dt• o.: j., n . l 'ri1111·lt
mdmJii Lipii.ri1.l' ~ia <'i'iro1· ol'Î ,!.!'. Î!lt' ful<·lm · i c·~ I i·um: ! 1H «l!"(·~I mi p1);11v l'i c·onk . ..:.
taW ~ :-;înt <"<'h' s <la11:-:uri i:;i :J dnlf·<'{· itwlu 1't' d" l~raHz .aos('! •h Sulzl'r i n. 
volumul :II a l ampl(•.i ~i nn111: di ::;;1·.t1tat1·i :-;:1h· lttt ·1:1ri (ir-„,·d1id1!1· 111'.~ tra11 saf
p·inis(:ht> fl· /Jadnil'I (L'il"il · 17 .: ~ ) . J'r e ocll)J<ll't~a 1w111rn l'lr11t"(' lll <[ (• j)l'DH 'lli
enţ.f.1 , pn,!lornin:nd. urba.nii ~i iwnt.rn n· - ~ JH~(:tan "<I uniblţii 11111zi(-:"i - pcwz ie 
c~ . rad~·riz.l•az;l 1 : uk~t-ril e l ui Ani.un Panu, publi<'at.t• i n tn ~ anii IK :t~ -- IK.i:! . 

lnJr-o a llmm. ebt]>•'i, runlt. ni.1 i t 'Ollt "<' lltrat .{i, limita li\. Jn p1·rirn1da d r• 
mijl0<· R ~ 1·(·olul11i a.I XT:X - l< ·:t~ nwlodiil" t · om : "i11<·~ti, ln Vt'\' ln Î!il-<t1P itt ha ina 
prP ~ i . 1mti11 po1riviEi. <t p1·plue111l'ilo1· lWni.rn pi:rn, :i.t1 fo:.: t uri ,;. pl'iji11 pt·1111·1L 

cauza llohil::l. a. C'. t·lor l'.e don·a.t1 ;-;:1 ~·~uLi tli 11 :.:.. nonirna. t. u1lt.ural u:q iu111·it 
r-omfmi'i, i;;;}, don•4l('.a,8( '.<t, ~ i }J(' a < ·· < ,~'tl'i t .: ~ . t·,t k , a_p;u·t1·1wnta 1·orr1;î1dor1a . ,g i:JI;\, 
--------

1 Prn trn dalt> mai ;11nplc privincl islori ::i !oklol'isli cii rom:i1w~li µ<ii n r·cin~u l l :i l\' : <h 1di 11 
Btrlea, J slori11 {u/ „furi., lîci i 111111 (11 11 : ~ /i , Ed i tur:i en('.i C'lop1·1!i1·': rom :"i 11:i . :1 11n11·1·~li , I !I'/ -I : l : h1•11r:.:l1" 
Ciobanu , Cu/Py('l'i " " f'olt-lor si 1·i11/N·e 1/1: lmnr , lr1 t:0Je1·!i11 „ Jn·oa rc- :1 11· 1,; 111.i d i rorn :im·::-l i" . "" · 
I, Ecli111r;i muzil•:ilii, Hu1 · un ·~ U , I H7H: ltl „ .Hii: 1r'fi i11.-Jr11mn:lu /ci , '""·a/u sj f'Sl/ //ini di11 s„„,,J„f<: 
XJV- XJ.\', !n Col. „ lzvo;irt· n i„. nm2.ii'ii 1·1u":ln("" li ", , ·ol.:! . E dil11ra muzit'alii, l1t 11· 11r« ~ li , 

:i9i8 ; Jd „ <.'11/J·gl'rra ş i publin1r1a fu/dorului mcr:u:a / m11•am:.w" in „Sln<lii tir l'lno1111:>;i ... 1 lu ~ i " 

~· bi zantinologie", (I), Eclil11r:i mu:lit::ilii , B11c11rc„,ti, l !li'·1 : (h't:1Yian l.a 1:"1r <:ns m :.i. Jfrn11i"11I 
llu :icii Jlomrin r. ş li , ~ot. t - \".I , lo(li lura rnu:.:Î<':1J;·,, H11c · nr e ~I i, 1 !(·:) - 1 ~IX4 : Emi lin < : on1i~1·l. 

C onlribu/ ii la ('ll lloa ş lum J'11lrlur11/11i muzical <lin f ;nu/ :Hedi 11 (su. I .\ · X\' J} ':'i Foldorrd iii 
romc'lnio .<1•·0/dr1r )(V 11 - -X V 11 J, i n „Studii de ('ltw111u:-i 1· olc> ~ ie''. Fdilnr:i m11zi1·:1l:\ Bu c un ·~l i , 
I !i.1)6 ; Id „ Foldor mmicCJ/ (Curs), Etlilnrn di!lat·tidi ~ i ţ! ~d.;1gu g il'f1 . J\tJ(' HrN;:li , 1 ~· n7. 

2 GheOJ'ghe Ciob:rnu , :l/u~in'i i11.,/:u.mmta/ti .•. , r.1p . t'it„ p. 4U. 

.'i 



la.tinil ''. · l\frnţ;it)11 i lm aici contri hu ţ . iil n 111.i. ,fohann ,\ndroa;; \Vaclnnann, 
Henri Ehrilch, t:arnl lli1•uli. Alexandru m~t·<lescn. 

SJ'ir~itul secolului ~~ l XCX-le:t şi, ma,i cu se;-tmă., primele decenii ale 
s<>colului al XX-lPHi marclieazăi o nouă ota.pă. în uvoluţi<t folclofr:iticii 
n1uzica ln ronYî.ne~ti. C1 1lf ~gerile din accastii. perio'..ul:t mi'~rt . nri:;;f ~;;ic din ce 
în CP. mlti mult interesul ştiinţific pentru folclor, e.onso lidi1ulu- s 1~ ideea 
ne c<.'s ităiţii pi't ~t t·ării în forme cit ma,i a.propia.te d<' original a mt'lodiilor 
notate, a nonintervenţioi şi obiect ivităţii cercetăitoru lu i, a înzestrării piese
lor cu date legate de locul ~i momentul culegerii, de virsta ~i profesia. 
infonna,torului. Un imbold substanţial l-a constituit ~L perfecţionarea. 

fouogra.fului, caire d evine un ini:;t.rumerit deosebit; de preţios în mina unor 
culcgfrtori, <lc~i nu :m fu ; ~t mulţi cei care au putat bcnc-fiC'. ia de un agtfd 
de a-p~rat. Est.c: fiit·U. Îildoial:i., o etapit ele acumulare c:-1.re va c11lmina, 
după. l!J28, cu ~tctivit , iltn ele c1ih~ . ~et·e ~i de interpl'e:tarc teoretic-~tiinţificil. 
d1 ):-;fii.)nt'a . tăi de Con~t.antiu Hrăiioiu , „adcvă.ra.tu.l întemeietor a.l folcloristicii 
muzie:i.le l"1)tn < 1ne~ti " , cum p c bun;J, clrept<lite îl consiclcr;t, Ovidiu Uidca :i . 

Pcvenind hl. primele tre i d eci~ nii ale •eaeului no$tt'll , cit . cy~ , nmne 
se imptrn cu o sonoritate de tHr:biLi: Bela BarUik 1 ~ n c·dc .'L')OO de iudodii 
roni;lnc.)ti c ulese, între l!lOl"i - HH-t, de pc aproap1• inlTeg teritoriul Tran
silv:-1iniPi 4, constituind uu important r~per pentru 1,rntte cm ll ~gcr il c r;.i stu
{liile ulterioare refcritoa.re l;L ace .ast i~ ;1,onă . ; Tiberiu Hr~diecanu, a.t.:ra . ma.i în
tii eh• :VLtra . mur e . ş ( t9.LO)\ apoi, in mod firesc, de spa1:i nl hă · nă . t ,e< Hl de unde ai

dun;1, (1921 - Ul22, . rn~:J, rn~:J) uu num ăi r d e 810 m<'lo<lii", robe.ţie prcmiatii. 
d.(1 Soc.ictatcn, Compozitorilor lfo1m1ni (1925}; Dumitru Geor!1es1m Kiriac 
<:are, µc lîngi°b colec·t i<t de apmx:imafo.- 170 de melodii culese cu fonograful 
in cîteva zone muntene ~ i moldovene (.1912 - 19'.37 )7, contnrea;1,i'b pentru 

prima, (latil. principiile ile b ;17.i'L ale unei m etode 1;>tiinţ.ifice ue cnle~erc şi 

studiere a, folclorului (lll·opuncre relativă ia cintecul popular românesc 
şi la muzica bhmr iccaseă orienlală ~i S e hiţ;1 a<;upra e.inlecmlui ltopnlar 

rom:l.ncsc, 1898). D e rwd m ic~• · n ~ ;1,onan'l~ da,r cu eontribuţ ; ii de net·<\\!iiiduit 
h:t, completarea tabloulai cnlPg1~rilor de folclor din ace;;;t început de t-ieeol, 
siut l11crdirile lui Pompiliu Pir-veiicu (63 de melodii de joc dobrogene tra.ns
cri~e de Il C cilindrii de fonogril.f de C. M. Cordunca.nu - 1908)8 , All'xandrn 
Vasiliu (.t:J cim•>.ce din 'f:ht <1n i:5i -Stie~>.a. va, tr;tn:;pu;:.;e pc portativ de Sofia. 
J\Im;icoscu-Te0tlorea.nu -- 1HU9) 9 , Pl'tr(! Ciot·ooariu (HO de ciul.ece din 
Muntenia, '.rnmRilnwfa . ~i lhm;,t - 190~)) 10 , Uomul Popa (99 uc piese 

3 Ovidiu Uirlca, op . cit.., p. r.1 t. 
4 Beh I3art6k, Cin! -cc p ~ 1porn k Mmrll!·~ · !ii din ~ r n 1 „ ta!r 1 ! FJ il r•'f , cak~c !fi nolalc de . .. 

nu c urc~li, 19t :i; Vo!Jwm1sil: dcr Ulrn1:/•1 „11 /Jon ' '.f · 1r .im11 rr „ ~. !.\llinc hen. 19'.;?:1: )fclodien dcr runiă
nischen Colinde (Wr ihnar/lfs l i r.dr.r ), \Y i,~ 11. 19:1:> ; R11 :n1n iait f.' ,1/k JfHsic, vot. !-\', Edltcd 
by Benjamin Sncho rr, T!t ~ H . 1 . ~1 1 c, \I.tr ~ iau-; NijhoH, 1967, 1!)75. 

5 Tiberiu B;·cdiccauu, i70 m •111dii p·>Jl! l /an rnm.h ·')li d i11 "1 1:- arn. 1 u f! . ~ , ESPL.'", 1957 
6 hl., ,,frlodii pnpu!Hre romdrn,l i din Jh •t;i.I, 1l i11 C • 1k"~i:t •. 8lil m ~ lodiî populare rom-l-

nc5ti rli r1 .Banat" , Editura mu zica l ă, lh1 :: urc~li , 1 !l'i"2 : 

G 

7 D. G. Kiri.ac, Gr'nlccr. r11pu /a„c mm:J.nr.sl i , . E Jil:1ra m \1zica!l, Bucurc~ti, 1960. 
8 Pom pili u J>in;escu, llora din Cori11l, !1anirc ~ti , t 91)8. 
9 Alexandru Va~iliu, Ci11frce, 11ri)/ u :-.' ~; l1or."le d · ~ - a! ' ' fi '>/n m !rr [, Bu eure ~ti. 1 \i\l! I. 
io Petre Ciorog:i.ri11, Ci11l~ce din · p :1por, Bw.~u rn . !li, E1l ilura Lihrărici Soee<.:., UH.19. 



bănăţ(•JJe . n1lt· :-; 1 ~ i11tl·(' l!lfl!l - .HUl ) 11 , (iliror!Jlie fim ('iK dl' eîntre<· <lin 
djfr1·jte Y.one ale ţării - 1916) 1 ~. 

Cea mai amvlă coket.ie, Jll'OYl'lliJH1 lhntr-o .uin:t J'(']ativ l'P i.\tlÎTI!'li'i, 
dt>Jiă~Hl\ , rnmu•ri<• doar de ( ~ 11l<·gPI'ile ]ni Bda l1an<>k: i- \i rniiw, 111,.:ă , eolt•<·ţi;b 

de a proxima.tiv- :~.000 ue ml'ludii }JO}mlan• n 1mâ 111:'~1 i J'f'a lb:a 1 :i, irn·Ppînrl 
(·li a1ml 1U07. de invătiltornl hucovi1w:rn ALEX.Ai\DHll \'Ol ~ VlDCA. 

Deşi s<.>mnala{:I in f1lJt·1·ite 111<:1ilri tle l'):r<'ialitnt<> ean· îi J'N:lmose im
portanţa. 13, a fost cunoscută doal' partial, prin int<•rmcdiul volumului, 
de 1·eRtrÎ11Rr~ cin~ula\.ie, Jlumiinisehe VolbJirder :rn:s d.-r 1lukowim1 publicat 
de Dr. :MatthiaR : Fri(•1hva~nt·r ÎJl a11ul 1940~ îu1r-o f'1linn · ţ 1i p:<.' 1ma1i ă 14, 
vohm1 C:P <:u1n·irnle llJH'<•,111e J .OOO de k:>:tP vo1•ticl' dintn• c·an • :3s4 înRotite 
de melodiill' notah· tle Voevîcka. l1<.' ~ t11l cok·1 · ţit>i · , dl• fapt Ct'l:L m:1i mare 
parte, a. n1mas nrnltfi, vn•nu! inaeccsihi l ă <:t·1·cptfirii. 

C i rcum s tanţe lt> în ~ · :i11· JH'ofrf'ornl aukhi:H· }..la11nia1' l <'ri1•flwag11 (•1· .ia, 
conta<:t; cu înviiţătmul Al1·:x a ndrn 'VoeYid <:a f;Înt h · ~alt· 1k iuiţi ;:iti ya 1 \'lini ~ 

ternlui culh-101' ~ i învăţ:'lmîntului cliJ1 ViPn:i. 15 ~ 1n amil 1904, dt' a. tnh-ge, 
în w•dp1·pa pulilidirji, c:intf<'P Jlo}J11Ja1·e - tt'::.:k ~ i im1zi<«t - <l1· la t oate 
naţ.iuuil c u .• intnrn, JH' t1 htnci, în (:1im11011<·1*1 1rnp'1·h1h1i Au.-1to-l'.11gar. 
În aeerst ),;COJ> in fii11\ii llll ('mnit<-t prfocipal dr• " omf.uc·<'re, între mc·mhrii 
c ·.ă ruia !';C rnm1l'trau ~i <:.um1rnzi1ornl rurn:în Euiiebie 1lla111li(·e1·;:;ehi, vrof1 ·~o r 

fa ,,AkadPrr1il' fiir Mu l'ik l.llld <lan:.tc'lll'll<le Kun ~ t~' clin Vi1•na , ea ~ i }1atthi a~ 

Fricihrngner, ]lJ'Ofrl'Ol' de· Jilolugil' i·crn:mid'L ~i dC' ÎhtOJ'Î(• 1it<·rn1il (]noo -
1911) :;:. i n ·c:tor al l i 11ivl'r ;:: it ă ţii din (.'n1 1 :1u ţ i (Hl10 - ·· HJJJ ) rn. 

' 1 Hodira (;i 11r:,!iu , (.iJ;/u·c 1-f!lli/nl(' <'lit :r.rde dr 1'LnWI T opi (J!l!J .9- 1011) - () culr!]Cl'C 
in1.dilii de foldor n:11:irnl b,: n<ifwn . lll „S tu dii d" irn zirolo µ. it·" , X\' J , nucurcşli, J.-:dit11rn nmzi
cală, J!il>1 , p. :191-- 4:1:!: <:<·l:i\·i<m L n~:-.r Com::,, l !n11 iwl ,,lli: ici i l~ v 1J HÎ 11 r~ ti, , ·01. Vl , J·:<1ih1ra 
muzil':dii, l ~ u• · 11J"<. ·:;d i, l~ t- "!: J ~ . 41 ~ - · · ~ :11 . 

JZ c; 11. ] ' i rn, <:iri/((r -<i / (,;'(. Lihra rn rintr , l c l:ll'n · ~ li. H illi. 
13 o ·vit! iu l !irl<·a , up . l' i:„ p . . w:1: <'t n~r En ;1)U l, J'r·9i11i din isln iia m11 :ici i / ' tJll )(Î/lC~ f i, 

vol . \', Edilura ·nn1zintlf1. l-'.11n11 >; li . 1H 1 , p. :1::1-.1 ::(1 : l ei. . f'(llr i11 1H Cttll/1('11, Co11lrihufii la 
sludiu/ nw : ici i 1r . 1m :N .~ l i , 'll !c·lt", I, Cr:1i <n ;1, J"' di l \Jra ~ n i ~ ul l\011 1 :'in~»l', )HJ41 ), p. 414-4)'/: 
Oct.:ivi au J. :wior Co ~ m", c.p. (' i1 „ '<•l. \' J, p . ·115 - ,11 li: \'ion·! Co>n lll, JJ11=ic irni rnm(mi. L t :ricon, 
Editura 11111zi<':ilii to l '11!tmi i '" n •ro1il nrikr, 1::1:< t : rr~li , Hi;u, p. ·158-459; JOJ'dnn Datcu, 
Dil'!iunurnl f r1/r·fori ,:.fi lnr, ' 111. li. J:di1m:i l.il un . l : ut urc ~ (i, H Jl':l , p . '.W6 - 21l(l ; Li\iu :Hus11, 
Pc11/n1 cvlc1;1i/r,w/ cil ci ni t n· A/t .1"ncln1 '°"' vidm, în „ .h1J1i11 :ea li tanrii " , anul XXll, 1 u:~~. 
nr. 7 - -!J, Jl. 1\!1 - 1!::-i; hi „ J-/c<:i1a i11 J.11n1';1w , i n „ l'l l u2ie ~1 r c m:i r. l':>Hft de azi", Cmtl'a si11di 
c a1 uh1i :>r l ;, t i1'1r i r. ~ IJ 11 11 . rn ~ i> : i c' i11 F < n !tl.' i:1. •rn:i>ii <1r P. 1'i l 11k ~ n1 , E ul · m · e~:1 'i. lf1:!!1, p. 
785-78!.J : J' 111il ~nli< >. ;l;'z::irn ir1 J:11u.„i1111. (; I.iii. ~ . urra\': :, 19:'.1 , p . 8fi-„8Î; Craţ inn Juc:m, 
N ote, 111 . ,.!liuzi r a ·'_. : 11 :X I, ur. ! , ~ t · pt. 1"01. 

H Mnttliins F r H <i" n~ I H'I'. I.1.11 .ii11i11·h Vull„•hr!u c. z:;· n'<1· Lzd:nwiJJo, J . Baml: Li c-
9 cslicckr, mit :rno ' " " ;\Ir :-. . \'„ ;c , i•I":' :·ufr1 ~ · : i < l.i1t·h·E 'll id c:<ii1·1„ J\onra d Trilt 1c·l1, ·w urz
burg, 1!140. 

) Ş Cf. l.i Yi ll J'11 ~ 11 , J./ 1i;i10 iii] i; u1:i1;c .. . , 'I' · l' i i . . r . ; ~2: .,:rnlorul l ll:O l'l' llli p lan rlc 
culeg('rc I- .. I } ;<:s \ 'r;U. .•/1.<i i11 1 ]~/111<ir h" :\ f;,,t. J ir . . rosd hnHn•t•r (181 5 - 1!)1 8). 

1" . M n 11l1 i :i~ J· r '. td\\: p :n · 't' 1 ,a ~ .t " 1:1 :l . ..t·:m :i r ie H it\1 LI (; a ll sp:1d1 , Au st ria. l' rmeani 
studii ele f ilologi i· 11 n w1:i< :·1 J:i ' i1·r:r1 .1 u /\ •t)olf r. i us~: il i : „ '.i la P:•ri~ , 1·11 Ca~lu n Par i ~: s u s ţin e 

doctorn lu I ln Jinll.•i n n: a i oi n · h1 l. niYn~i I :itl-:1 i ii n , . ; rn:~ \I ~!JK· - l!iCO), d upă l' :1rc 1lc,·iuc JJrofesor 
(Hl00-1911 ) ~ i ]l!' J11Tll 1111 lin:p (1!110 - -J !il l) H'C1<>r al T'n iYrrsi1'i\ii p:enn:rne clin C\'miîu\ i , 
pcrio a c1~ 1 din c:ire d n 1 rn~C t ~i ak;.1•H·a ; ;i <":1 11 , 11" 1;1 u n ' rt'' J ~ <1J 1 tlt • u l. ni .\t·r1dcm i<'i gom :.\n l' (1.8 m ai 
1911). intrr :mii l ~il J - 1 ! ~::i'i l'"l t• i:rofNor de filo ]f,;:!ie l'"m:onic';i la l "n i,·crsitulca clin Frankfurt 
am l\lniJJ , lllille ln!iill\Cl' ~:." 1, r i: lfr~ • [ o Cal1·c.!riî, llil Jc ('!ora:. <I c l inohn l'Omll niL !)e sli11 ge clin 
v ia ţ ă b ;; ap·ilk 1 \)·10. ln \'nrnw:ll ll, c\mtri:i . iCJ'. Jonlnn JJ :rk 11 . lJicfinnarrrl fol!'lorişlilor, w 11. 
J, Editura ~1iin \jl'icâ :-. i 1·uril'l •-ftdidi , Hta · u io:~ li t\• ~ 9, ]). 'J !J\J: ' " ~ i Ud avinn Ltqiu, M ollliins 
Frifdwagna ~ i 11..-11;1i111i, 111 „P. t .Yh 1a cfo isl«ric ;.i 1toric litcr:ir i1" , lt:m :.W, nr. 1, 1U77, 
Bucurc .> ~li, Llliturn Academie i RSH, p. 85- 90). 
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Tntf•n· -~u l .l11 i Fri<'d W;·tgl.H.•r p~ ~ nt.ru foldontl rom:i1w:w s 1 ~ nia 11if<'~ta :<t: 

«·urî11d dup:I 111H11in·a . .... a l:l (' p ruiluţ . i, a st.frl încit în anul .1905 publit·;1 deja 
1:1- H.a llf' i i11 1:<tdrnl 11 :1u i Yolurn omagi.al înehinal fo ~ l ului <iu rn ;t.<.•str!t 
. \ dolf \li ;~ . ,.\ ri;t. o pri mă C'.U lrgerP CL' lext · 1 ~ portÎ('f' popu hu · t ~ 17, î 11 „ oţ ; \1 . )l. 

·dP o iutrod1H·1:re in c·.a rt' î:-;i exprimiî.. :11lmiraţ . ia p Plllru pOJ.H11'fll rorntrn şi 

r 11 lt11ra ::;a, (·1t11m1'rînd t.otoda t :1 cont.ribu1;iil1' <lt' pînr~ a t unei h pun..rc-a. în 
Y;1.loan• a prn·ziPi pupnlare rml't [t n e~ ti 18. Cel<.> 5:1 de t;ex.tc, uot.at {~ în limba. 

Jll:tlthias Fri<'dwa!.{nc r ( l ~i H) 
1~ · 10) (Fond. \ . N icok ~e u 

Vi \l:i l thia:-, 1:ricdw;1gnrr, Unn1,J11 is«h1· \ ·n,' l:slirrlrr au,c; clrr JJ1i /„·omi r111, 1ni'tge leill YOU Dr.: 
... , o . l'ro fp~~o r dcr l1 u1 t1'1 11i , e Jic11 l ' h i Jrd1·1;.;it, : ! 11 <kr ! 'n in·r:>itiit Czcrnowil1., 111 „Baustcine 
zur ro n1aniM:ii,·n l'hi !r;:o ,.:;C'.' . h --. t ~ :iht r(;r .\ tl ;,IJ o \f th<afi :1, i!a llc. Ycrla !-( " '"' Max ~Îl ' . nlt ' ~ · cr, 

1!H bj , :l4 p . Lucrarea, :1fl;1 L·t in j)C1'<'s.i:i l11 i 10 11 Vicnveanu, a fo >t pu s ă la di~r>ozj\ia lt1 l Y. ;sico
h'>n1, pri11 iulu rm~ diul in.t: . l · : u ~l' \Jit 1:11d1i 1•: ,1 l:t<; i (C.f. C111·C'-;ponclc11p E . h1d1i , fa ~i, :20 fcbr . 
1 <17:·1, rond Y. Niculc>t:11) 

.i< !)inlr.: tiri mclc n1kgcri dC' lo!dor li l c rn r diu Buc:0Yi11a, lill'ntionă111: lon Ch . S.bicr:.i, 
<:intrr·r 1wparah•, in „Foa i:t So\'ietiiţii -,.1c 11l n .: li \ l'.ralurii ~ i cultur;i roman ă 111.1.luco\'Îrrn'', Cer
n{u1\i , au lJ, nr. 8 -- -ll ,:111 :-( .-11nv. 18t)ti.p .'2.L\:1 ---26l\;an Tl,nr . J'..l,<lcc . Oifio,p . 280 -- '..!~C : an llT, 
JIJ'. ; , - ti, i 1111 . 181)'; , µ . l:Hi - Hl ; un li [, 111 . 11- lll -- ll , sc.pl .-ocl. 110\' ., 1867, 1-1 · :!il-280; 
Id . , l'o/l e.~ ti />O f'lll l r:r e M:?;â 1:1·~ li, Crrn;iut;. Jl•.X6 ; ~i nw o n Florea :\laria11, l'oc:ii 1101111m/(• romdnr., 
.\ d1111 atc ş i intocmilt· <lt: . • • • CC':·u : iuţi, ' fip . l r. 1 'irl1~1vski, V•)t. 1- IKl:l, voi. 1 l - 1 R7;1; (d., 
Ilore şi chiuituri d u l 1:w :o11i11 (1, :\c·all e:n i,1 I \o1mib.l, Cole c ţia · „Uin vi:iţ n pupornlu i rum rin " , 
IX , Hucurc~U , !!) ! · . 
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rom:l n : ~ .• fo \1•.a1'<' (•.u oh:;C'n:a.1_.ii n ·!a.t.iv fa. ('i.rcuhqin eîntl'('.Ului în puhli1·n \ii[(· 
tim puliii ~i ('.n lllH'.Je JH'<' C'iz:'iri d C' natnră lin~rvi 8 t ieă, im au fn ~ t 1·uh•:>t• <I P 
autor c i i-an fost• oforite rle difl'I'iţi colaboratori a~~ eum reiese din i11h11-
uuc·.ere::i. lucrăTii: „C1'lf• mai urnlte (cîntece, n. n.) pru-dn <lin wl,•a Jfoi.dn
ţ,"Îfei ( . . . ) !•'Î a.u fmd 11olat1! <iirei:t €lin gttra sătenilor tfo câtrr T1·aian .l!frrnrfri. 
1ie a.tt1:11-l'i Pi.« ; 1~ al ii<·of.i·i 1wr · mal ~ - ast.ăzi ' Îti-căţ.ător la, lt'rumo1w , I 11 r<0·11 · 

(:;n.uliti lf.10:! in l'atra. Jfold!!r i ţ F i \~i Jtrmnosu. ( ... )Alte cfte·M din llModnir 
.<ri l .i(:omd d1> ,/015 111i 11•-n pr11<·ur<it, ·hnprbu.1ul ('H l':rpl-icat 1:(1,, ·11-nor l1H·r11 r i 
:'l"i obfre.'Î.11J'i /l.fl „lf'tW,C/<' i lfr mfr, pr<~f'rsot'ld pri·rwipo.f dt' /a ,"l'Olrfa dr! 1.tfri, /)[, 
L(eonida) }fod11111·rs<·11, earr în.<w .-;:i a«tfrea z ă< ; a foldorist: 11m11 <'refr 18, :!:!. 
#6 prem1 ni ~ ·d 1~om 1 rn · U.·lu-~·a. dt> rnriant(i ţi ·relaţii a:f1tpra, eir c · ulaţfri . lor fr-a111 
primit df! la dumnu l 8f ttif.fmt î.n filo-:.:c~fie Laurnd 'l'omufoayă din 8U«'M 1·a
al cărui tat1l a fă c ut .~ i t'l at·ele<wi 8en:idi '"Jlt.e!fri 1111'. J/a.rio11." rn . . F1·i<·d 
vrngnn· ii;:i t':Xprirnă . n•grdnl «:i. pcwzin.yoi;ular:1 adlma t ;'i i :. ('uk «\ ii 11u t·~ll:' 

ÎJ1 i- oţ.it .; 'l . ~i dl' 110\:11.ia nmzi«Hh-t, ~,m t lodia, .f(t/'â dt "llf'I ' 1w tr:r f dr d11tr·1· 
râ.tnfnt• -i111 mt1i. 1111 . ~ «11tl1 · f ' :ai . 

Tipărin·:1 . :H·<'~ki lntr:iri a •·ontribuit, probabil, ~i <'<l, într-o anurniL1 
m:1.hm'll., hi soli<:ii<in·a lui Sl a 1t11ia.s Frirdwagner (10 felJniarie HH.ll>) pt>ntrn 
org-a.uizawa i · 1tlt'~l'rilor i11 lţu<•uvirm, <.kYf'nind ustftol Jll'f'~<'dint, ' lt • ('omit elu.
Z:ui lorn.l di · / 11c1·11 :1 1c,-,1 u i1 di11 P<'!' :< oua.l i t: \ ţ.i hnco-vim•nC' ah· a<:dt•i p1•1·ioa(1<·
Pcntru <l ar; i~11rn o t11i11im:l.1u1itak 111 wc:Locla. de <.·ult•gt·re . ~i uot.an· a dntP
«"t'lor pop11l:1r<', aee ~ \ . eornifrt. < ~ t•<hh1t. în limbn, gt·rman:'i, într-un tiraj d(' 
l .000 d(~ 1•xt>111phtrC', n •t«„iUJll':t pPntru c·.nleg:1torii mm:lrd a mmi (~hîd 

~i ;\ unui Ctwstiouar (:\nlt•ilnn~ zor Samrulunn untl Aub.l'i<'hnun~J· l'rnf!t'
b09rn) ~ 1 C'.! l l 't'. n'.· pot· o~ . o id(•c a~upm nive1nlui ~tii ntifir. la ea re aju ni'PI'\'. 
]a Înet'pntul * 't«olului, foldnri sti11.;.1. ~j rn c todolo~ia c : u<. ·c •tării. 

Ohidul pn!c·iz<.:<l·Z<t rna i intii f' eopul acţ . iunii initfatr, <H'('h\ <I<' a <'11 lPµ:{~ 
f ·ntrea.ga po1 ~ :; fr .Ji m11 ;;.icri popu.lară care, în UIUh1i mH'i analizt• i;lt.iin\ifo·1· 
şi critice, v..l h t'ditaUl. în volume SCJ>amte pe naţiuni. Unrwa.z:'i. c·ikrn 
indica.ţii în legi\.1.m;:'L cu et>i earc ~înt « nwi votriviţ.i }H'Dtn1 a part.i«ip:l la 
munca <le !'nleg"c•n• (,,1 ' oţ-i <Ja111r'1i-ii cnlţi crJre se infrr<'s l'a::â <ie tiafa poet1'.cri 
şi 111,iuzicalii a. popon•./.ui ( ... ) mai a . l t: . ~ ce-i c:are a·u co·ntact f: !l. poporul sau 
;n-ov i'll. (]'i11 11 1 ~jluc11l aCf'slufo.' ' ) , <·u neeesitateu, <le a transmi1.e ComitPtului 
numele lmuilor int.erpwţi dl• ('it1t1•c·l· (.În cazul in ca.w c:cl t·t, fa.te comuui(·an ~ a 

nu poafo, din c'.:wza irnrnfieit>111d µregătiri, sil. culeagă . el î11!'.u ~ i), C"ll IH'oblt•tn•I 
onorariului ( ,.l -- ~ <'nroa;11e JJ f' ntru. l1owi jumătăţ-i de c : oală su·i11e pe o parte'· 
ca şi asigum.r<•a rnent.ionilrii num!'lni colaooratornlni în Yiitoan•}t· liwmrc \, 
It.li iutn·b:u('a ,/ 'r u.n11ra.: ii a. fi c·1lle.<J ~ " : e pn·ei7.('az;i. : „ 'f'nlmfr ad 1111 r.1f 
fot şi orice a. poSl«lat .rnu rua:i po8f({a Î'/l('<t: put':.·ia. tii. rll'u:::i<:a J> tipd nrâ '', ~i . 

u:ia,i depa.rte, inc1:·1·c· . îndu-~(~ o delimitare a dntecului 1iopular 1u ffll :s strici 
rle creaţia dfl larg;"l eircula tie îu t\til po1mln.r ~:rn de ct•a, ră s p îmlit:'i prfo ?<'.o li ; 
- --1 a Mutthias Frietlwugnrr, op. cit., p. 10. 

za ]ci., ibld„ p. 9. 
n V om A rl>e i l . ~ 01 1 s ~ «f ; z,:;s fii r d it' Sc.mm l rrng iu.d 1 lcrau .«.r;c:fr 1 fr~ ru11;iinisd1r11 ·r oll>>lfrdr-., 

drr ll ukuu•ina . „lins Vulk·l it i! i i• (j,, /u1tid1' '. (i , (ln;iiI1i u hs Yolk1:l i«i in â1 r Jll1koui i11 a ). Anld
l11ng :ur Sa mml1111y oncl A uf~• i d ;1;1111y. Frr:r;1bo1 rn . Drrn·k " 'n ~ · dt nl'it.l rr S. 1..n:-< , \\'i1·n . f.Jlin 
p artcn Comitclului de lutru pentru l'ltler ~ cn • a şi cdit::irna cînl•'Cului popul;ir nimiim:s« <lin Buco 
vina. „Clnlen1l popular in J \u ~ tria " . \ Cinl~nil 1-.or.ula r rom â m :~ « în lh1 cov in" ). (;Jrid I nitrit 
1.ulegere şi notare . C/ieslio1111r. Tipografia St' bllc it.ler & l.11:0.:, \ 'ie 1: :1 1 '..'X p.J Pc «Opl'rta intc
ri oan' a broşurii rn prcZ'i:i.c:w'' • ~ ii materialul a fost t'lnborr.t ele cilt re Comildltl tk ln<'rn ald 
l nit prin dccizi::i Mini ~ frrult ; i Cultelor ş i Înv ă t : ir.rintului din il ii rn ie 1 !JOC., n r. l 7.347. (Docu
ment don nt de T. Simionovic·i, fond V. hlicolcscu). 
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„Urmea . .::(t ff .fi 1·1111.s1' m11a.t lot <'N'ft cc p1,poru.l a dnla./ s1w dntrl îit· .f(>.la,.l său, 
pe de rost, ( ... ), ,fifr11 .'16-i fi f111>l t1·a1181ni.'? I a ~woal<~ :s1w, in ctf{uc · iaţiile mnzi
cale". Sint soliciL;1te, pentru fiel'.arn piesă . , inform a ţ iii referitoare la data. 

.. , ~. ' . 

• > 

:-:··· 
·:,' 

:„ ..... :· ... . sur : 

. :~-

.. :··: . .. . , 
··.:··„ ·' ... 

.} . -· < -:~· 

·:": ' i . .:• 

- ':. :.: .· 
:·. ; .. ·: . ,\ 

... ;.'.' :_:, .:-· '' -~ 

. :::_!"·.'·. 
_·-_·.„: .• 

.· . :·: .. . 
: . . : . 

: .·'.· ' ' ~-
.... . :;~ ·: . ·.,, 

Coperta Glticl11/11i pe11fr11 Clllc!i«rC ş i notare difuzat 1n anul. 
1906 penti·u imlrumarca culegerii cintec<ilor populare jn 

Bucovina (Fond Ya~ile N icolescn}. 

şi locul culegerii, numele i.nfor1rn1.t.orului, \'echim r ~a, proba,bil{L a cîniecului; 
numele culegi1torub1i, e:t şi ex.plic;1rn<l nx:prnsiilor <li.11leetale, numelor proprii 
sau de localităţi, oh"erv,tţii pentru îuţd e germ~ tex:tului. 
...__ Un alt aspeet important ~t bord at îu '1-hi1l C$te c1~ l al re . spc ctării sin
cretismului specific cint~cului populai;: ,,ln cîiite.m~l pfJp1.tlar, poezia ~i 
mttzic<J„ .~înt legate într-o 'Unitate ·cie, · ituli.'!olnbilă ( • •. ) . Daaii (i·nterpretul 
popular n.n.) trebu.fo sri trnnsmr'.ti Cllvintele ci11.leo'Ul·ui, te:vtul, ·nu o poate 
face decît cîntînd1t-fo .yi, ini,ers, cine (tore!;lte .<tă asoulte mimai melodia trebuie 
să.. acaept.e ~i cu,iiintele"; in coacluzie „A.inbele trebu·ie, de.ci, notate". l!'at;ăi de 
aceste iudic < ~ţii, jlldicioa8e~ de.uoLînd o orieutitro cm·ectit faţă. de fenomenul 
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folcloric, soluţiile ugcrate eulegătorilor care nu po edă. un fonograf şi care 
nu au prcgătir a n cesară. pentru a transcrie muzica (cum ar !fi memorar a 
melodiei p ntru a fi ult rior notată de un muzician), ca şi scmta 1 cţi d 
„dictat muzical)) apa.r a lipsite de orice fundam nt ~ tiinţifi naiv 'ii 
nepractic~. în chimb, t bin venit inel mnul p nu u mentinen:a un i 
atitudini obiective faţă, de materialul notat re pingîndu- e d la înc put 
orice prelucrare, a1monizare, r alizare <l e acompaniament: „Fidelitatea 
fotografică faţă de <:'l.t'l:int şi mtlcdie f te cca 111ai im :;crt011tă cerinjă a nnincii 
de culegere. D eci , se ·ra 1nota fără ezitare exact ce ;·i mn se am1e . 

Pentru notarea text lor r comandă. folosir a emn lor grafice 
uzuale, cu care , ă inc re(>, totu.,i r dar a c:ît mai preci!:ă a ro, tirii dialec
tale, ofeJ.'indu-. e .. i o . erie de ex mple lămuritoare in ace t en .. În ceea c 
prive:;it notar a melodiilor ,e indică stabilir a „tonalităţii .. i a ,tT }Jtei 
armonic „ de început ca .:i id(>ntificarea mă urii a p ct neconcordante 
cu specifiet1l melodicii populare r man fi.ti <le e enţă modaH:i monodică 

şi cu o de făşurare ritmică în general, libeiă. 
Oîţeva sfat·uri legate de conduita cuk 0 ă.torului în raport cu intcr

:pr tul popular ( ,Să ai-e11i răbdare, să aşteptăm ă nu presăm. In rel1erea 
1iu se poate obţine c1i forţa . ă fncercărn să transptmem pe oameni î11tr-o 
stare sufleteascci propice cîntat1tlui in cit biwiirie de a cfnta . . . ' ) inchei 
acest curs ad-hoc de metodologie a culecrerii. 

Chestionarul care completează Ghidul, alcătuit din 22 de întrebări, 

urmă.r , te prospectarea vieţii folclorice a localită . ţilor in care se fac culecrei:i. 
în finalul broşurii se menţionearză , , in ordine alfab tică, compon nţa 

Comitetului de luom pentru culegerea şi editare.a cîntecul!id popular româ
nesc <lin Bucm-ina: 'lcrni&tocle Bocancea 22, judecător adjunct pensionar 
şi avocat, Cîmpulung · Leonida Bod11arescu 23, pl'Ofe or la In titutul de 
pregătire al profesorilor ~ i profefl arelor din Cernăuţi ; Dimitrie Dan 24 

22 Temistocle Boc:mceo cstP rncnţi nat cc Emil <:atco în Ghidul său (v. nota 13) drept 
coautor al textului care a ~ervi t cn libr l orcretci „Moş Cioclrlan" de Tudor Flondor (pre
miera: 4 mai 1901); l'IJ. I"ri 'wap1er, ln Jnlndtcaca vol. „Rumflnisehe Yolkslicder . .. (1940, 
p. VIII; v. nota 14), menţionca~ă şi f ptul cil T. Eoc:-ncca i-a predat o colecpe de 400 de 
texte poeUce populare duna le J.crronal. 

2 3 Leonid a Bodnarescu, ,.i iofr ~cr l:l ~cc. J:i 1 CID' rd:1 cc !n ,ăţi 1t ori" (Cf. Corespond nţă 
I. Vicoveanu, Vicovul de Jn, 10 ro,. ll'u?, fn.d V. 'icolescu) este men~lonat de Emil 
Satco (op. cit., p. 60, 64) r<!rt :.uter rl 'tuf1 .< .Cnurilc lui J1rclie Porumbescu adunate 
şi î.nso/ile de o schijă biografii u, arlea J, Cnri'uţi, ~cei 1ate:i tii;ografică bucovineană, 1898. 
(V. şi M. Gr . Posluşnicu, h !1 ria rru:m Ic· 1 rn i1.i, Crr1n: cmtrea~că, Eucu reşti, [1928], 
p . 456) şi Autori romtlni bucovineni. Cr111i1 \i, l U: : I. l drn . ln liibl. ref. la Morion S. FI. 
(Dic(ionarul folclori ş tilor. ·\o l. !. L t 1 me~t , ! ~ f f · '.:.'il-2'; ) mrnţio ea1ă !,ii articolul Simeon 
Florea .Marian Şi ccilalf1 Jub!ltr1 tl I.. J c.n:neHU ln ev. l Ct-1- llrr.os, UCt'::tVa, an VII, 
nr. 3-4, mai-aug. rn. 2, 1'· rn:.:-llu. 

24 Dimitrie o IH56- l!l'.:.7„ perl, fc1clnht, rrrn hu al ~ocict: ţii pentru cultură 
şi literatură r omrni: lr I tirc 'Îl'•' (c:i H'i( ). rrnr!J1u ::il cmfaiunii Centrale clin Viena pentru 
cercetarea şi conservur : or\.rru clei· ::nlbt.cc şi i~tori tc l\'.cmbrn ccrcspondcnt al Academiei 
Române (1904), c la rat1Jr n <Jiferil e publie~ ţ;i ~Ic 'H ii : rrintrc lucriirilc sale se menţio
nează mai a!es; l < u r. •re ., ' :c ( <rru ,, ,<11a;·l ~i ltcuiluii u (Cernăuţi, 189?, 112 p .), cn şi 

contribuţ·a in 1<t' 1 ;:,, 11 t (I hn!J<:JI:' t: 'q;i ( r :-cfrerului „Ler" (Cf. I. Datcu, op. cil. 
voJ . ll, p . 1 1- Jt : , v ~i L\tc ~l ' J 11<.c:n. J 1.cidCJdio „ lufcforw", Bueureşli, 1940, p. 252). 
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vicar a1·hiepi"-<·Dp;tl, <·xnrh ~i preot ur!odnx la Hlmj<~; :T11clm· Plondor 2\ 
nH1~it·r, dl'jlli1:1L C{•f'l1:111ţi; Sicola.f' Plom/i.r ~~, 111o ~ ir•r, t'<·l'll<tllf:i; 1>r. 
JLntthia „~ Prfrdway11e;·, pn,fp,:n1· uni\·prsitar, (\•ni<Iuţi -- ŢH'l'-~t>dinlPk Comi
t (•H/lui ; (ipm·gp .lfomH(·t,1·.1whi ~ 7 , pnifN;or d<· m uzie:'l 1::. S<•rnin;tn1 l ;tf'hie-
11i ,:<·opal din (\•rn:11tţi; ,-.,·,:1111'1111 Pfor1·a .J/a.rian '.!s, JH'ol'1• ,:01· la Gi111n:u~iul 

nrtrnlox clin ~lH'l'<.t\ · a; /Jiu11is·i1· 8 ·i111·io1111l'i(·i'. ~~>, Îll,.;pt>t'i.ot· ~CCJl:U' la C<•l'Jl~lllt;i. 

În ittl r«l<hwen·a , -ollllllt1lui ,~H111i1H11i!-'1·Jw \'oll-.sli1•d(•r an!oi d1•r Unkonina", 
inililieal la \\'iirzh11t·~· iu 1~110 : 111 , n•zullnl par(ial~i mult. inUrzi~:t. :il uileg-eri
lor înc·<•pid·<· in lD04L .\fa1thia,.; 1"riPrlwaµ;1wr r·ompktt·<tz:1 li~ia <·n incă 

11011:·1 mm I<' : îm · :l.1, , ~t orii ] on Vic·o\'P:tllll ( Bol0<·art) :n d i11 Vihn·n l dn Su;i 
~i T111lm· ;:;iniiotll>\'Î(~ . i :i~ di11 Yi<·oYul <k .To~, :~ ci'l1·m <l< ·! !\·i i il1'c cit' c1llt"!.!·i ·r·1J 
o <llH'«<'ia zii Îll ttlod <ll'o"t'-hit (h • d:Llol'(·a z:"i ,,r:f-l,. 111([1: m 1i//.r' tet/r, 1/(.' 1·lni „,.;.";, 
pt'<'('-izînd 1.otoda1':'1. c:i'i Si11wo11 Flor<•H ;\l;11'iau. it„~i :1 itt1rai i11 l'1>1nit.ct., 
1111 ;1 put.n1 !J<ll 'I i1 ·ip:1· la a<·li\-il :t1<':\ <1(·<•sl11in ;: i a mm·it i11 :-: <·11ri tirnp (2,1 
a pnli1 • HHll) . . \.(•p(;1.':' i lw·n1 1· ;.;l(' <IP pr 1„~n p us ':'i i11 h · ~ ·i\ I nril <·t1 (~porg t • Mand i-
1·M·sd1i (clt><·<>dnt: la ~;; u1ar1 i1• U)O;-) t·an· ni(·i rn ii.<·:n · nu 1•.,:t1 · a111i n tit 
11<' Frir•<hvag1 t('I' . 

Cc• <·r·ott a p1tt 11t. a\·1·:i. ~u·1· · 4 (;b ici i :1 rindnl lnv:11/ll.11rilut\ Îll ~··nPl'i~l 

al inil'h•ct u.idit{t\ii s:tklur. \' . ~IP . ~n·u d1· iH'<·('iz;il. t 1i11 ton»~po1Hlf•n\a pur
in1J d<' nni z i1·ol < 1 . ~·111 \ '< tsill' \ i1 · oh·~('U c·11 1011 Vi!'o\ · 1~alLLI ~i c·tt Trnlor Sitni 
onn,·1e1 rc•ii•"t' <<I pri11111l, d<·~i u1t·1HIJl' U i:i ( '.n mi(.(-1 ., 11u :t folrJ"it !lÎ(·iorl:1.Li, 
f}hid11! s:i n CILP;.;t.in11antl ( „CJ 11 -. ~/'i0Jîll t' i111•/ 1,di1'. /11"11lrn ('ti/1 , ~ ·/ 1 11· 1 · 1 1 d11/r'<'1t1ui 

'..!:-. Tudor Flo11dn1· ( l 8f>:2 --- 1 !.hlK). c·n,npnzi to1· ~ i <lirijul' lutcnvi nc ~ ut. .\ ·cnnl '. Hl"<i 1nu z.ică. <.{e 
k:olr11, de pi :rn si <: 11r:il i'1. (\'. \' inn·l Co~ui:t, JJu :icir.n i rmwlui .. . , op. 1.•iL.. p. :.l\H --:.!!.l.J). 

"" l\i„oJ,;<· l'Jorn !or , rral<- rtr ·rudnr l'lnndor, 11n1zil'i:rn amator, ra ~ i alţi rnemhri :ii 
fa111i!ic·î Flo11d11r. (CI'. L. ~:il<-o, op. cit., p. J; l). 

"7 Cllt'orghe :\l:111<ii <·1 ·\·s..J1i (187tr - 1H07), TH'Oft' ' "" ele muzi<:ii., dirijor, co mpo zit.or (rnuzicJ. 
de teatru , <k t';1n1er:.i , 1.·11ra l:1\ : fraie al 1.:11nipo7.iloruluî J·: usebic \bndiccvschi (18~7 -·-- 19:29) . 

(Cf. V. <:0~ 11 1 : 1, ;llu:icin1i mm<i11i •. „ ll· :.l:-)7: E. Sal<'o, op. cil., p . :i::). ,\,·i1H t in \'cdere tlal:t 
rnorpi ~al<„ t."slc ]JUj.in proiJ:ilJil rii :i put111'. actîYa cJceliv in <':itlrul 1:0111i tcl nlui. 

"·• Sina•on l.'!ore:r .\foria11 (I 1-11 i · · 1 !·Hli). l'oklol'i st si el 110 .~ 1·:1r, mc1nhr11 ;ii Al'ademiei 
l{n111 :i11f', „ a 11tor11l 11.nei i1npn· si 11na11i<• <•P<'rf' foldor i,l il'"' ~ i ~t11o g r:1t'in; t n ('are r . ullnr .~ popular:, 
c'lc l'<'l'Cl'l.ală - rnonogr:ific, :111:dilic-d("snip l.i\' şi 111 orfo logic · - p e1itr11 pri111:i d:tt:t ln aproap~ 
l.oale <· 0 111parti111c11ll·lt- l'î" (!. D:itc11, ' ' !'· ril., ,o). l, p. :.l7J .. ·-:.li6j. 

2" Dionisie Si111io1111\·îci (18;>1) Ul'.! ti ) :.t 1·011tri.buil ill ca litatea sa de iuspe.dor scolar 
.genera l (din 'J fHl:<) la "11t1J•nat1'.<t cadrl'.ior dirl:·l Cl icc'. in :wlivitatea de eolccl.arc a ma1.c•.,·ici !ului 
'folcloric, rn si la ob\:i m•re'a c1.1111.·1·1li.ulu i ncccs.tr l~i .\I. \ '<w vidca p entru notarea mdodiîlur. 
(CL :\1. Fric;lwa:::11('J', l:rmiiinich.: V"n "' li u / , · ~ . . „ 1 fl10, p. V IT). ia panegiricul ~c umat de 
M. Yicol t11 re\'i s l a „Voi11l:a şc oal ci" (nr. :\, :inttl nr, martie Hl28) csle <'.outnra ! , pe llngl 
<H'Lh-itale" sa diria;:l îc;i, ~i µrnrilnt unui L;nn. 1,n;trlot: „A trez;t şi a cultivat in rindul cadre
lor didadirn cnt117.ia ,;nul ~i .id1:ca solidarit:i(ii na~iuuale ~ia for111at i u ~coa la 1irirnară o cita
delă dr apărare a li111bii, a ol•iceiurilt'r ~; H ('l't•dinl,ei strtunoşcşti". 

•u Y. nota 14. 

~l lon Vicc•\'en1111 (Holoc:rn) (l ;)7 (/ - 1 '.i:'TJ, inviit:tL111· in \'icovul cir .Tos (!!\O·t-Hlftl), 
.meml1ro al .Socirt{l(ii muzic,ilc „ ;\1·monia '· ~i al lfou11iu nii mnzie:dc d1·a rn:1tic\' „Cipriu n Porum
hescu " , a cohlhornt la diYcrs" p 11b lic:1 ţ ii :il.H>rd ind ~i p co l,km ~ . k:-l:ttc d„· ,·<.iţa muzit'. al:\ a B\1•30-
vinei' ./1111im<'H litr rnni, Fcit-Fnw1os, Sr-i11 fo i11, 7.ori an i, . \ftr: i , ~11: a eule:·pona l pa r liLuri mtni 
·cak. ( l.i piir ituri, lilo. ~r:irii , 1n:i11 11 scrisc r.\('.), ins11mi11d aprnx. !1!.0 1l'. ) ck piese, donate în l9G!) 
:\'luzeul11i lle!-(inn al din Suc('.ava. (CI'. i·:. Satco, np. c it., P- IM: v . 'ii î. D:itr11, o p . cil.., voi. 
11, µ . :.lCJ·l). 'iii cadrn l c11 1·c, po111lcnld JJHl'la l Z'. C't\ m ,1zkol r, ,..; ul \T. Nicolc'<!ll ( HJi>1; „._J•ltiS) furn .
zc:v:;i o seric <le rlatc l1~ lc ~:ll 11r ii. c il , - ia ~a ~ '. a dl\·i L:1 te :1 llli .\l. \ -o i;vi.:k:.i ~i c u ac\iunc.i 
ele cuk;.:crn a ci 11l cc.~ Jor popul:1r'' din !Jul'O\'Îna c·omlu <"i ck :\l. f·' rie<lwaµ;ucr. 

;; ~ Tudt•r (Tcullnr.J ~irn in;w , · ic . i (lt; :·; ~-1;11: 1. i11v.H:ilor in d.:forilc ln ,:alit:IP liucrl\'inc:1c 
(Vicovul tle Sus, l'ojoril:t, .l\t~cani - F;nun~Jc, Val.-:t Dorn,:i l'i l'.). 111 ,·adr ,d c o,·c ;poa1lcnlec u.t 
·v. ~ieul1._~!-;Cll, oferă d:1t l!. )i do~u11~cntc lt! i ~a~ t · dL~ ~~ ~ ·. ţlu1• ~: l ti\·: l·uk~ : ~(·r~ :t ... : :ni{ . ~ ~· ului popular. 

)2 



pupul1ir n -anb .~ - i nici · n-<~ - m (n„ut"') :i : :~ iar Twlnr Bimionoviei. llO >ic~or a l 
mwi a:;;tft>l dt' hl'o~tiri, eonsirLN'<yt e't in . ~t.rnc· . t : innile erau „p11-f i11r !;?i r1aire'', 
sing"nnt. v;~[;.ibiht fii11d . ,<J.<:l'Pa oare ~Ţl'ltnm - <;rt tf;r:tl'le .să fie T1J1 lnl e î.nfoe111ai 
O!fa: ··nin rHt fo.~t o.11 .. ~ · if1 i , filrii ilr. nhsot11,t tt-ic-1: o motl-~/ica ,rc' ', n•( · 11nD .~ c·in•lu-i, 

tntn~!, Jnl't'il11l d1' :t fi , ,[llf..'~ t'.n m.i .::carr> pr1'.u/Jif.nrii 1le.fol<:lor" :14 • J!'l'it•(l\\ · :1~ner 

in~n:;i, în .Cn troclucPrPih ] nc:-r:lri i :-;11 ~ llll·ntiott <l l · p, pn· c · i :i:t•i~7.~ : „ O hf'i-ili11111,r·uJ 
<JilW.1;,i ( . •• ) n1,. 1i .fost. eumpfe.fa.t lit'dl o si11r1w·1i dnffi . .Pri1! mn}t.e ci1f.1ltorii, 
wn.tcWf.P. 111irsoru1hi . ~i o <J11rt ' .< ·11w nr/P.nţi( . 1:ulu,niinoasă run rr.u..:;-il ·mai 11w.7te" 35 • 

I u <ll' Î('.t'- ('.iLZ, prnnnt nwzic:I:, solu(:bl cul1~g;l.torilor oc-.tzioH;Lli .) i il.i 

tl'imitPrilur· -prin C'1 >I'(' ,;porulv ril/t 1m ~ . d;LI nici un n•z11ltal. În aC'l•asi;T sit.uaţ ; in 
Frivilwag-1tlW. h• n~ro1ua11darna anui mcmhrn a.l Co1nitt•l.1il11i lona l -- ;;ie 
P<M'<' insp(•(•. trn·u1 ~e ol:tr Oinni ::: il' Simio11nvi<'i -- n.ppk;ti'.:'i 1n .\lt•xandn1 
:y n1 • v-i . d.< ~a ·. 

Fin uaturnl ;d /\x1·uici Vrn•\'Î(h·n . • ·\ .k:-.:rntln1 a \·:1z11 1· lumi11a zih·i 
in 1;1)llllllnt. V:J..sh1a11i ht. :!7 inai /x iunit' ~ LHft~ :i•;_ I !el «HJ'\ · i-a pu =' \ 'Î o:1L ~ t . în 
miui!. ~ii - a ffaJ, prol)ahil, 1l! 'im.-lc> Ho~iuni praC'1Î<;f· dl' 1n.nzi<";l a fu,;1 l11111i1·.HI. 
~:111. m11 zi<·;i tttul-l :1.t1l'.fll' Urigo1·p Vo1~\ ' Îdea. !)i:oal:t primar;\ (l."\li.:'> 1;;;12), 
stu1lii!p. li l'vah• (18i~ - l8i"i ) .;i ~r:oa . l a ~lll'lllid: i (LXi"i ·- lSKlj J1· tJl'ltlt·;i;1J, 

la ( \ ·rni\ li \ii. l )a tt.01·ma.l i:-:.t' rac'.(' -:t-11<1 ii llllV: ie:1 l<· (' ll \.11 to 11 K ll i'.(']a ( {.('l)! ' Î\ \

" ~ol ft-µ:i u, :1nnoni«, dirijat: f'.oml); 1lon'tlinrl ap1·it ndird d1·0.-.vhil:: . d ~ ·vîw ~ 

im~t.n1d . or <le mnzicri. „i llirijor al cornlni f) i orPlw,·tn'i 1 n . .::ti1 ntlllui, urnncil. 
1wnn·u (\<H'e este remunct·a,t. Paralel trt>( ; Vt'1tlt~az:1. - ~i eursurile ~( \ Olii rJe 
rnt1zi c ă de lle lingrh Soc ie late~ Fih\.nno11icri. ~ 7 ( teo1·ie, a.rmonic, inst.rn rnl·Hh ~ 

de c oard1~) :ub îudnumhrea dircct.orului ~co lii~ l.Jl'Ofo8orul . ~i compoi'.il .ornl 
a.rn:;t,riae A<lallw.rt Htiiru:i.ly 38, eoh1boriud fr<.>cvcut, ca i11st:rnrnen1ist, la eon
cert<•fo ot·gamzaite ;;ub egida Socictil.tii. 

D1q)it. a.b~olvirea . Şeolii ~ornrn . lt:> · , va. ftmcţiou;:\i snccN;hr ca. inY;\.\.iHor, 
cliri.~in tP ~i dir0c t;or Şcolar în locali t;:t,ţ ; ilc : .SnPea va (U$S2 -- L81·Cl ), Si . 1 : 1: - mţ . i i 
de .ln::< (l~X-l-1903), Siret (1903 - l!lOt)t din nou Suce.H.\' a. (J~HH 

l!HO), .Boia.11 ( WlO-l~rn), OozmC'ni (HH!J- L9l9), iwnlTll a-~i înc~hci:t 

3'1 Cf. C1•responllcnµi J. YicO\ \~ aml, V"i t·o v t1l t1 ° .fo>, t I '.l !JC:ttst l!)1i; (fond V. Nicolescu). 
:I" cr. Tcotlnr SirnioJll}V'ici, C:lid-ltl11lll'Cris /!! fll1'!1Hli11ni p ri11inrf. carietl voi. 1, „Uumii

nic/:e Volksliedcr an< d·:· r Rrifw!Pif!rr'' rfr f'm{. }f.dhiu; V··id:v 1:r11:r . S!a tina, Hi mai 1967. 
(Foncl V. Nirnlc~e11). 

~. O 1ai<"!i p;irt.e ditt a ccastâ "" ' " ' '{n 1 1d ::1 1 ţl. in , ; ah" :,<"rL;CJri care · inso~l'an tl'imiterile 
-de texte po ~i ic(' rx>pulare, ~r ' pl,t.1·e ·1z·l l:1 '"·~ia ·n 1,111 : c :· !· ;.~ :l H.C . :..;. (rn; . :,!J .:l:lf.t, :.12.2 :31, 22.2:J8) 

"'' O" '· •:!c ln Jc~,Uur. - 1 ( 'li t>ri~i1wa ~i 11rimii ani din via\.;t lui Alexandru \ ·oevid1:a slnt 
pntin c ~ i Ya,(1. :\n fi> ~l t::-i. l"r :1~ 1· . tlin t r - u n manu!.c!'is al lul Drago::; 1.11"(.a di11 !;,.v:1 (111.:pol al fol clo
rislului), clin ' ""'':spo11(lct1!_a J>i 111 i tric \ ' •>t!Vidl'a - Georr~' ' Vocvidca (fii f11h:l1Hisl.ului), 1:a i;;i rlir1 
„~chita hiografic•i" (r c•fa~L~il<\, p1·oh:1 bil , de ln,uşi \ 'oe,•ictca)' af taUI. in Arhi\':l l.C .E. D . . ms. G 
(v. ~i rrnlu t:i). · 

37 SuC' il' t.:Jlca F l 'Hmln1 ;ic.:'L ,iin Cc rnăuP , infiintal:l în anul 1 8ti2, :-t patronul o şc:oală 
de lllllZică lii o orcllcstd, c(Jutrihuiu<l astrei la dezvoltarea vieţii mu1.icalc bucovinene. {Cf. 
L. Husu, il:fozica fr1 Hcr.-rmin ·i.. „ op. cit. , p . 8CJ!): '.\l. Gr. Poslu~nicu, I storia nmzicii ... 
op. t.:it. , p . t4 :;> - .1:i1 : f) L. C.os 1r111 , J{rnnicu i. ..• op. c.il., vui. IV, 1!17:1, Jl. ol; E . S:Hco, op' 
cil., p. 177). · 

:is .\rl:tllll,l'l I T.rinu !y (I 841 - I (I08) , compozitor ~i dirijor aus lriac ; dupi't studii la Conscr
vatwul dia \ '1·:i.:.(a , devine ~l.:l de or c lleslră mai inlli la t:otchor!{ apoi la Tt:atrnl naţional • • 

J.1 Teatrul :„:.:rnl:l n tl in l'ra ; ~a \ l!>t)l:\ - 197:!) ; ln 1874 vine la Cern:luU unde comluccn Scoa la <.lL· 
muzit:.:-t a :>o c·'. d: ' tţii Fi l :un11>11 ice (p1n ::i in 1~\lti). (Gr . \!. Gr. Po slt 1şnicu, I ~toria ,;1uiicii . . , 
op. cit., p . H~, not.t I; v .:r.i ~i i .. lt•btl. J!11: ic,1 " ' D:1,: 'J:•i1u .. .• op . ci t. , p. 805). 



carriera didactic.ă, în Ce1ni"i..nf:i, r.::i rn·0it>i::or or n:~1z ic :i (1010 -- 1 !l'.21), rna.px.!.nt 
p1opaigandiRt. şi im;peetor <le muzicii, pentn< r eg-iurwa. <l Xl V-a ~eolcn"ii. 

(din 192:~); pa.rnld (din 1919) a iudc·plinit ~i in11(·.tia. de transla.tor la Prefe.c
t,unt jurle\.ului Ccrnituţ;i. 1~ <l r:1 îndoia.I~ ., a fost, un hnn pt>dagog, (•Hi care 1-an 
('.lmo.-;e;ut in aeea x tă c,alira.te p :'i,;trirnlu-i o q.m ird i.' 'i" vi1' ~ i c111ioas<'ii . In.L1 
o (~J noţiouant .:.L relat.are fă .cu t:) , la. vir.,;ta. ~ e r we t . tll; · ii dt' nu fost. elev al Şcolii 
Norma1e diu Vă , scă.nti - Teofil (\1c;t in ~ Liana: . . ,Ct' 11d auzeam că a 1•e;dt 
hi · '.lcoală _.ti leamid;·u v·or-1,idca., bîi.t:ur{a, n~a str ii N a, mare citei eel pu.ţin c'itl'-o 
or<!, ma:i ('.U M:(l.11u'i ufa, de -;nu:.;icâ., r:m. o plitare <hos c bită pentr-u noi. Parcii- l 
văd ~' i w ~:a na . : Maf.1;ra, p olrfriW, ,,•pâtos, r·u pld1" pfnă pe gnuna,z, 'insf)ţit 

de pi·off."iorn! (1 marc», trf.('.l'.'<Z la cate<.!n)„ S P. t~;rliNr . de l • " !f li ţfo , Îolclonilui nostru. 
mu:.i.N..(,l .\·i t fo .fni.m-11se(ea ti.n:, <fnpt'.. r:·t:u ·r .v· ;,( ·1r. d;r1 cutie ·vioara. A..corda i'ca 
ei ·ne fnr:efra si ;u· .Pr::a. ; 1 ~ · râbdâ,ton'. . A pui , :y:. ;Ae:·a pe 'Cioa r ă ca.pul :'!i ne 
pnrtrt Vr'i n. lw1·d„ /,·i 1lrrine7f. {;u(v · ~iNn:e. ·'"/J1U1 !nd11- ,c;;" tnainte din ct: sat csfe 
(I. · · 1 · · • · · ' · · 1 r l · 1 ' c. • d · t · · ::Je tt"rue c~L·1'.i'.i" 1' r . : . (~ ). ,..., i nv1. cu, ~i . or< 1 ,„ ( . 1 ~ ca.,.:;c•<' ·r..oa11• „„ „i e uw,zican .i.i tr. 

JH'. la. noi: fo r:„w·ii1ta 11:.' cu. · ~ .f { n . fPnfr. A7;r,i ue ·i:rtdr':t11;a u i, ' atwnci cînd 11e 1·r.mi 

în . f . ,- ,( ~ . rue (~i ~ 11 „D â.ţ âtu1· i pn'r1. s1~~r· , _ s~~ n •. : frin·in. Ji n d r:qiii'ori de cînt.1:c1;, 'Î n 8'1!·8 
mu.:'H'.a.I .~ - • hterar, de pr. la. bnlnnn care Ci.l timpul se duc cu toate c·1te le ştu1, 
.<:i. f.1~. ·1a ;•i a. lo-r. vnti·n-i: ,'c int {:u: care l e ;rwsfrnr ,~ „, <·t:. (tl'fl(1•o;:d e. 1nainte de înehe-
,„ ' • ·- l '_ "' ,, T" • • I • • '• 

i erea onn a:'. m,n:::1u1 .• p;·o;esor:d V 1 k 1 ~ id ca ne :span,fa (:de o po·ve.ste smufo, 
afa ca pui.tru. (;opi-i, î: n 1'.;rwyini 7r?J:irn le rnumuitoptice p e ' doară" 39• 

Un a lt a ~ pt•(·f rena.rcHhil al acth·i1 i·« tii h:i /\.kx:?:1drn Voevid<:n con<:l 
în orgn.nil',:.'H'e'1 .'.: i Chl'ii;H·ea, nnor formqi i c·.on<J,., ( ;rcilt · :/„~·a le ~ i d.e fanfară,, 
ceh' rnai im port.a.nte fiind cord ~'.i Ol'chu»Lrn, de vil or din Sină. · nţii de .J n.~, 
fanfara Sol'jd , i:,ţ,i i :,Vctt>mnii" rlin Sucea , -,, - : ,~ c:orurile de înv:':tţ;1 . to ri d:n 
Su ccav ~t ~i C PTn:);u t.i, corul Sociefiţ.ii muzie.ale „Doina" din Cozmt>ni. 
În a.nul l9v7 v:1 fi eoopt:1t ~i în c · onducen·~~ Rnaâunii muzicale dramatice 
., CitJri.an l'orumbe8t i~ " din Snee.'l·va ;o. 
, ~ .Alexa ndrn Vocvidca. :t <love<iit ::-i iuclina ţi i componistiec. Din pro
pr1i1o mii.rt;ul'ii ca şi d in cele ~ie unora, earn kLu cunoscut mai înde<lproa1)e , 
află.ro (:J. c.ea mai mare pa rte a 1UC'l'tLI'i1or :;;;t}p (În genel'al JJÎC::e eora}e ~i 

p entn1 diferi te instrnmt:.nk : „pot purf,1ai, ·rnl. ~uri, hore, rnar.~·1 11 · i etc." ) 
f'-a.u pierdnt in timpnl prim.ului r J~z boi mondial. Astăzi, pent.nt a-l imtea. 
<>iprecia pe ( ~ ompozitm:ul Vo evidc:~ ne sta.u la. di i; poziţie doa.r cîteva cortffi 
public. a~{; 311 rev hita. f:;.voraşul (UJ25), cîntcedc ~colă.reşti din l\fanuahil 
metodie ş i nmnuscris'..11 vod.evilulni DO'i „„·orţi · 1~i i, 1w nn 1ihret de Vasil<.' 
:4--lec&'lndri . ~după pÎ('S'.1 L.'ho11:'inc blase d e ~)uvert ~ i J_Jaus:;;'.t"::e) com:rms 
m runul 192<:\, m:1 n wic~1s :;i;lbt rn pre::ent h (.a,hrnctul de muz1f'.<1 al Acad r~ 

:miei n.s.u.. 
ln a.m:.119~3 , ..i1:,x·rnd.rn V 0:.1vltle1 d~'i . !'.:-c ivc~ 1. l i î . , ~i ;rn :\la uu:ilnl metodic 

pc!jtrn p red~>i.'.' ? a cînt:;Jai in Ş('.O>ilkte prî . m:>c'~ nfoiitnh <lup ~ _prineipiile ceh'. 
mai 1~oai afo ţH';far;os;i.~ i nrnzic:ik - Pa r M~a I - PrP<lari"u eintului după 
auz. ln 11r0lat:l, autor ul ~ mbE nî,uz~ ~ irnnort.a11tu ~iet.ivit.;"i . t. ii corale ca r e. ,.pe 
linr1â. dtO.~tt . 11ta1·eti si f orr;;area s,:lnt·U1'J,' :i 'lf~nz i c a.! ari' 'îl.'/m.ii.toaJ'ett m mii1;e : 
1. -:Sâ ·î:n-;wb ilez1; ca~ract c - n d ;iÎ wjtet;„z copWor, :~i 2. S<'i ~·IJ.(h· asr .!â ~ ~ · i Si~ învio-

30 Ac cast:l „Aducere :.imin te '' n inv:lţăt o m l ui p~nsio1rnr ·; · ~or;J CVit.iug Li.1nn :i fo~ t 
l ~ansmisii d e preotul N icokie l'cntel~scn din Suceava. (CI. C<irespmiden\.C•, :-;ntc av:.i. ·l iunie 
1%'.1, fond V. Nicolescu) ' 

40 Cf. E . Sa leu, 1'1u;:ica in 1Juco1Jina . . „ op. cil„ p. 173. 



t'e.:::e ln irn'.milr mfril ~ ·r f'l'tii.frni >:PnHmrn.tnl pa.trinti'.c", in'>i:r;tînd totodat~ 

a"upm 1w <:e,.;it;ăţii l'oln..:irii f'i1:IP\'.ulni popular 1·:1 rn;H:·rri:d didactir: ,. ll.Pf;1l·
lct.ut·«nt1J} aoestâ di .~e· ipf.inr. ·impii.ne ( .. . ) a 1se vult-i-11a., indeo8ebi, <:întecul 
popular, negre,~it rlin can:::i/. 1•11 (l,('l'H ta -- pc lîn9ă melodiile frumoa.~e şi cu.prin--

Coper ta \!anualului de 1111.1zic<t f'l!l•lic ;it de Alcx:undru 
Vor\·ilka ÎH 1)l:J:s. 

&nl 8c1u naiv, u.mol'i.<:tit '.~i w"rnt - JIN'.(f.m ,tfrf..~ le pc er1,ii nea11rnlu .i ~ ai patn'.ei"n. 
Pentru a fi m~.ii coHvingiHor, V Ol•Vil!ca ind:i(h' in m<tnual, aEit.uri de com-
11oziţii propl'ii, ;;i i o :-;\\t'ie <h• mdutlii populare .,ara.ujate" pe11tru uz ~cola r. 

Tip•lirirea manualul11i a intîmpinat dificultil,ţ .[ tle ordin financiar, Vo(lvidca 
:grLsindu-se în 1'litm1ţ . ia de :1 xolicita, rcvi.stei Lzvora{?'u.l publicarea unui .Apel 
pentru deschiderea unei liste de subscr ipţh '. De asemenea, sugerează. 

41 Al~xandru Voevitl~a, Manualul mclodic'pe:ttra predarea cînlului ln - ~coafelt primare -
.afcdf11it după principiile cele mai noui alr pedi.:gogiâ muzi~a/ e dt .• . , director ~colar Şi compo
zitor distins cu medalia „ lJene merenti". Partea /-a. Predarea cinlului după auz. Carte aprobată. 

·de Onor. 1\linisl er a! f : 1 : ;tr1uţi11nii c:1 ordinur No. 10t; 211 din 1 noembrie 191! - ~. Ediţia I-a, Bu
.cureşti, Editura „Cartea Homânească", 192:;. 
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din·et.omlui l'(~Vi~t<>i, G·lworghl· numÎ(T'f'~('.U-Bistrit~t-, ·altt>t'll<ll iva tlf• l~ 

public>.a. 1mwualnl c·.a ."-11plintL'llt nl puhlicati1•1: ~,ln Nt :::"ul dae<'i, 8uiJ.,·r•r·ip(i:!:le 
n-ar a.Liny1{ su.ma. s11„'linl'n,fion.atiî., ne.<.·e.'ictr<i pr>.nlrn tipiirii'fa. (H't'.'i/ui rolw.m„ 
·m-am gindit dacii. 11-ar fi h-ine ('fJ m.mwaI11f. .'iâ -'>I' publiN>, pe .'5ffii, ea ,'rnpli
ment la Ra·ista ~,lz\ · 01<u}ul'! . . Yă a . ~ · ifrur JJ- le <.'fJl·rf/ că m('toda ·ni.e" e foarte 

·:·: .. :·.··.·.· .. ;·_..·.:: ···:.".::· ·:·:·:. ·.· ..... · 
··. -.... ·····:.: 

:·.:·· =- ·-;-· :\·;J::·. :·K-)\:·.~< ·:-· :.._ ~ t 1 t ·· ·· · 
:.: . 

· . · •· · · · < .< ~1 . : :. : t:t·2 ~ ; c~ ~ : ~~;c ţ i tr: ; : .. · . .· .. - .·. "x 

·: ~~~~f if · ]~ , i;~~tf. ;~-~~ . : ·t · · · · ·· ·(· :. · . - .~ . ' .. ,i;,_•-. , .:..• .. . : ... ~.f,t.~ ... ·.· .. _;:•.·.:_.:_:_:.··.··. · 

~ - . · Vi · ~ ric. .tm · . cn - ie:_. fa· · n · ~t · ri~ s · ,~ . .: ~ 

:":~ i ,· P ~ i ... tn:: · ţ i J~f~ iţ\ ~ · i :r: ă . ( 1 cu~iaţ ~ :. · . ..,, 
" i:i Ti-;te"j.i hri! c H ~ l·)tn·!{,U, l · l·fl~. ~„ . ,,- · .;· .>/",.:. · · 
. ~: ~'.~~ : : ';~~·~a ·" · ;;~ ·~:: P ;;:~~. :: . .. 

;1. · .\tU-..~u r i VO.iu ~ oin „,9 ·· de<~·riii.i .. . . . . ..·„ ;;. 
. . . 

. ~ ~;.ţ f ·"°· f' ' ~' f f '. ~ + <' Lf 1!' .'. 
1 . .;.u .- ru~ k d r;\ ~t,:u ~! :i J:=, > ~ ~ U„tlJ „ tU ~ t.:1 ..... 9: 

_.. 2 . . ~â iair· t;rr - 1 ~ • <:t: m ă„n~nd · .. „ . n . 

_ ·J. ~· ·dr.t 111 • . !ţi „ . _ •ro!· „ , ii <tr~li \' :... „ „ 
.ţ „. c• w !.<: ")tLl. j; .- 1~,; : · b i~c.,-; • 
:: . . ~, · viu d~i:-- ~~ -sfr~ · ·c;:-\l"tit ; 

·· ţ> ! <:-.;J · .;ll ·rn'o'u ţ ' i - itetl ~~l . hi-~c . 

·7. :.'.•)U 7.l>tHa, r><:·· -uri ' ittio-Olil-iiteJ„. 
ii. ,i : şta dn·k .:."lit,c:mi;/:. 6,i; .. dr~g, . 

·: ·~ : ·. ):~ : · ~ - ._Iţit .:. ~~i~ . ~ : ~~' : · · :: .. 
-~~: :: > -:·· 

• • ~I • 

. . :~ .. .. ·. 

.„ ... ,·_:: 
:.'. ··.:. ·.?.; 

„. 

.• 

O p;1ginii din Manualul Mcto1lic ln LoC'mit de 1\ le x :in<lra 
VOC'Vidca. 

mwă $i practică„ ~mică . 'În felul ei, . <ţi ·na înlewni foarte m.nlt predarra s·i.<Jtenwr 
ticc'i a, cîntuJ.ui dupii. t-Oat1 ~ regulell'- artt:i muz·foale ,~i prineipiilr. 1ti(1act1>·c, 
şi a.ef'.li,<lf.a. îndeosebi în clasele elem!'nlare" 42• 

:În cde din m·mil., lucmrea va. :·qlal'e h Bucure~ti, in Edit.ur:i Cart.r~a 

P..mm'tnea.se:'i, fiind :--;nmna.lati.'~ de Mi.lliiil Gr. Poslu ş nieu, mai lntii într-un 
articol dedicat autonilui, n Un · m . 11 . ~icia.n al B·1ico·nineF (19~.1) : ,.Pe terenul 

•2 _Scrisoare trimisă din Cernăuţ.i, la 22 august 1923; originalul se a!lii h: :irhiv~ . 

revistei „Izvoraşul", do~ar 2015. 
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dwae1icii 11H,.::foa1P, r erMtornl unu·i 1JistfJ11. orir1i.-1wl de proponiment 1m1::i<·rd 
ii:upă. au::, -I n care mP.f.odioa. :w . .'U' Ptid1~nţia~ii - vrin anumite prinf!'Îp-ii rJp dl.':
'l':olta.r1 ~ <f s e 11sibilitnţii oryanulwi "udUfr .~ · i prin cort~ ('P.i, chiar refrar·tori 
mudN-i. ro<:a,l1', pan-rin. a. di.<ifi?1ye, "in prnct . 1:eă, t'.-11trn,a.lele. meloclice. <.:Ît elf (/<ifi
c:ile" 4 :i, apni într-o rf'l'euzic apărută in Beri8tri profe8orilor dr mu:::frii 
(lH'.!5): „ Iată o carte de m.u.zi<:ă ca.r<' 1J.mple, -în adeiv1r, golul ,nmţit ·tn !j<:oa(,, 
prima ră. Siste11ia., preconizată ele au,tor, dtu: < ~ la izbln dă .<tigură, de a<•f'ia 
lu.era.rea D-71l'i r eo6.dPa .<M -ri'.comaml.IJ prin î.11.'lă ~ .;,i ·ra.loarra ei" ". De alti'el.. 
1lat orit ă , a.c(~stni manual a, fo~t nnmi1 . ,)la. propunerea in8pff ~tornlm'. ·_y. 
SaT1r, :\fae~tru de muzică cn · î1u1ărâna . rfn de a aplU>a. m.e.toda. sa, fa. Regiu?l t''' 
a. X. I 1' -a ~eolarti" 4;,. 

('.c"<·l· 111ai illt {' l ' l':\UHt< ~L l:lt.nr-l fl a.('.1.iYităţ . ii inYă1 . i1.ton1lui h1lCOYinr.·:1 ;1 

:ămÎlH,, f~\r;1 î111.loial ă . , a.ctivitatea foklnri:·;tiei'.L. A ~-t eum, deja, am nwnţ ; ir1-

nat. la data d e· ~ iu lie~ J 901, l\fa. t.t.hi:t~ l'l'i<•<iwa:.!rwr soli<·,itrt <'olabor:.trP;·1, 
lui :.\te:imndrn Voe\·irJr.tt în wderC'a cnJegN·ii ~i rn'>ti1.rii mploiliilor pojlula.rr· 
:rom::i.ni>i;;t.i e.11 unnau a fi incluse în volumul dt'di<.:a.t 1~ U< · ovinei din am pb 
] rn • l'<lrt' .}Jl'OÎCC't<l Ul· ·W, Of('I'ind ll - Î <'Olld Î ţ,ii <':ll'(' i"'Îll t, aC('.f•pt:1t<' : „el-J'.brrart'f.l 
'1in fu m·ffo dida.<:tfr·â. pl'11tr11. n1ni 111 nl.t t i: 111 /' <'n .«o1ariul ·Întreg ~i 1Mtplitn.<'1d 
.<wpa.rat pentru ci ilătoriil e .wtle~· 47 • A<·est<·· i11lei;niri, la carn se a . dnu~iî. o 
hot<l.rîre <1 Comifot.ulni princival ('('. :prnvecka ci'i.. niP.i unul ointre colaborn
t ori nn an~ -vreun clr<'pt iwr"onal n~mpra mnJeria.lu1ui cul1·;; 48, an Ri f!t h . 
baz:l· 1wî11t.dC' ~<'l'ilor el<' mni t.îrzin d intre Friet.lwagncr ş i Vor,·itl('::\; inci )
ferc•Ht, irrnă, ffo c.ont<'x tnl în t:otl'P a fost rC'a]izai ;i. l'Ok e(.ia, nwrit ul ~ <'t in uij 
propTiu - ;r,i~I' <k' c•.nlegC're ~i notare rr•:vinf>. inkgra.l folclorist.ului r 01rn'\n. 
rnrnu iwrai.ia, ,,uarcrare." priinit:I nqrntiml ,,.<:â tragă. în cumpănă, ·n:il'i. pr 
drparft>., va loarea. mm1cii 80.le" 49• 

D<' şi -pîm1, la data solicitării s:i.1P nn ~<' of'1111a se în mod .<~pc·e.in 1 ik 
culC'g"Pri de folclor muzica l, Voevicl<>a, ~<' arată . Yădit intNr.sat, aF>tfel înd t 
1irimPle tmnsc1·ieri :;înt tN1,1izate cîteva zik mai tîrziu, lJC flata, do ll iufo· 
i907, in SucPn.va, d''· la. o ţăran('ă . din :Yiitoenl l)ragomirnei. Mf't.oda. ;:a 
de hwrn era, foarh' obişnuitr~ -pentru acea epodi.: nt-fiind în posesia unui 
fonograf, bU(\l1fÎlldU-Se, În !mhimb, <k. HD <LUZ fin ~Î O ÎildPmÎna,re ueosebit;J, 

•
3 Mihail Gr. Posluşnicu, Gn nm~ician al Rucor•inri - Alexandru V oenin'ca. Tnsrnin iiri, . 

!n „A devărnl literar ~i attistic", a11ul IV, nr. 15.\ 25 noiemb1·ic Hl:/.3, p. 8. 
" ld„ llcc:cnzie , !n „Hc\'ista profesorilor llc mn z ică " , an II, nr . .1-2. 1925, p. ll. 
45 CL „Schiţii bioi:rraficil", arhiva l.C.E.D ., m<;. fi. 
46 hbucniren primului război mondinl a lmpiedicat rcnliz:irca acestui proi(.':{'1.. 
4~ 1' Jatthia~ Friedwngncr, Rumânisch~ Volblicder ... , 1940 p. X Jl . Trebuie ~ubliniat 

că c.<;tc vorbn de o subvcnUe a statului :m~triac şi nu ele una personalii a lui Friedwagncr. 
48 în acest. sens, lon V.icoveanu ne-a pus la dispozi\ ie două documente: 1) - - Procr..rnl 

nnbal al şedinţei Comitetului principnl de conducere pentru publicaţia „C!nte<·ul popular dii: 
Austria" ţinută ln Ac:idemia de Muzicii şi Arte plnstke rlin Viena tn zilele de 1 fi şi 16 dec.em 
brie t 910 cnre consemnea z ă !liscut:irea unor probleme legate de culegerea propriu-zis ă, de orga 
niz:1re.n materialului, de tipărire, de drepturile şi îndatoririle comitetului principal şi ale telor 
naţionale etc. Pornirnl de la faptele concre1e, semnalate de reprezentau ţ ii diferitelor comif\•.te 
locale, se ia hotiirlrca de a interzice publicarea separntii a unor mah,riale destinate h1criirii 
ln discuţie; cei care ::ir fi <:ontravenit acestei decizii urmau s t1 fie excluşi din comitetele locale res
pective ~ i s:l 1n:i poiezc eventualele subvenţii sau onorarii. 2) - Scrisoare, nedatată, semnată de· 
Mattbias Fricdwagner, adresau unuia di.ntre membrii Comitetului local din Buco\'ina (1011 
Vicovcanu '1), prin care fnce cunoscut:1 l.iot:\rlrca Comitet11lui principal din Viena. (Fond V. 
Nicolescu). 

n Livin Rusu, Pentru. culeyălorul de cin/ea Alexanrim "Vor11idca, in „Junimea literară'', . 

Cernăuţi, nn XXII, nr. 7- !l, iul. - sept., Hl33, p. 111-195. 
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în rpţ;inerea, şi notarra melodiilor vopnlarr, va tram;et'ir: clup:J. auz, aju
tîn<lu-se, uneori, d e vioara ;-;a . Iat:~L cîLeva mtLr1 urii i11 acest ~ens: „ ... era 
1.m muzician prnctfoant (lextoinfr, < ~ lt o 'llT:ed1e fi1ui }i cu, ·mu..lt talent J>entru 
acen.Rtii. niiHinne" (,M. l!'riedwaigner) ;-,i); „U <'.în.fa cînte(:1.1,l o datii sau de mai 
1nulle Pl'i, aprJ'i cînta el cîntrcul pe ·vioari'i ş · i rlnpă aceM pu nw p e 11.off' 1nuzi
<.~n.h, pe foi cu portatfoe" (l. Vieoveanu) "1 ; „ .. . îl admil'am cu. cît1I u~u,

r1:njă pnnea 'lu: not.r melodici a·n.-:::itii.'' (T. Sirnionovici) fi'.! ; ,,Oolindi11d ora)?e 
19Î nuii a/.es sa.te, ciinta bârbaji ş i fnnei <:are ,<rtfou eînf.P<'e . ~i pi' la. ci pe rwa . <1ă, 

la. Un pa}U.tl' de nin Şi O 'Vor7Jrt (Îe duh, fi: Jlll'rl·('lf. f>lL ('i.nf.!': după Uf'. stahilta CU, 

r:reionnl pe portrtti v melodia., îl pu.nra .'<â. repete pe cîntâre,t, de <.fonâ .~rui de 
t.rei ori, lWeN.i~i: ·melodie, apoi sc;·ia uurintde. Jiaterial11l cnles era. si,ri:.~ apoi 
in nurat. Prin 11.rmare bnniruJ culeqNi. <«W ureehM»" (Dra!:!;O:'! J,uta) 53; 
„Nu at~ea ·nici f onoyra.f şi nfri ·nreun in.<1tnnne11t muzical, ci asculta melodiile 
cn viu interes, notînd an'.e. du.pi~ ari„, i1,ir a ·iirm(1 trecea cnrinlelc rl'specii-i•e , 
înscriind upoi pe fiwnre fo(tie nn11wfo, v irBta. .~i locaHtntea. tle ·11-nde f' ra co7in
fliltoruJ. ( . .. ) culegea cn ră/J(lar e .~ i mdir:u lo::i'.tri/r> cînt I'<'·(' le 1·e i .~r ~ p1.lr!.'ru1, 
m.a:i ,foosebite, cerhul ca ·nnele .<? iî. fie repetalf>. de . ~ - J ori p înc'i Zr' pri1Hlea 
şi le tr PN~a bine pe vorlnti1•~' (Xicodim It,-.cus) M. ln mnnca de euh•g\•rt• e ra, 
11jntat ~i tlc ţ ; innta :-:.a~ ra ::;i ele\ o :rnuinitil ~ t i in(ă , tk• a se purLt en oanwriii. 
Teodor Simionoviei, ('.:U'P 1-: ':. ennn:-;cnt in ann1 U!IU, dt.>ci la ...-lr . ..;tn. 1fo -tS 
do ;tni, inq1rc~ioua . L 1fo per,i.011;1,liLawa lui, li f ;t(-e urmi\ t ornl pul'1T\'t : „A.1.·ca. 
1Jfr-'< llt 1na.tnrli , c1tltu.râ. genera1â r em . ai·ur.ibilă. culturâ mndcalii. <tleawl, f f'hnician 
pe.rfcnt, f1:re energ·ici'i, impulsfrli, ·11r>olJ11.<;if. Porr'8fNi 811oaN>. populare, era, 
r;l1uueţ, ,'ilin sii era::e silua/ii c11111fre , î..~i <'Hiyn repede 8i111 patia .~ · i t nNe
iiereo." .'>a. Alto de>1crieri îl ~u rprim1 pe Alexandru Voeviclmt h1 o vîr;-;;t:1 
mai inaintat:"i: ,,T!;m o fir r, · mrioa , ~ă, d e .w:hi .~·li, U:~nic z îmbin.(l, extrem de 
1wpnla;r" (Onică. Va ,;ile) nn; „Pnrcă. î l ri'i<l şi acum p e bătrîmil Ale:ca.ndru 
Voevidca : o fÎff1./.flL frurnoas ii de a.rt.ist, cu plete . ~i pufin adus dll spate rle 
g1·01J.tatea, a.m'.lor" (Xicolae 'Pent.elc"eu ) ;;7 ; ,,L-am cunoscut ·mai d e u . nţJ z i, 

fn oraşul ann'.ntirilor <le ylorie, în 8ncea!'lt. l!n biifl'în p1'f'a .<rimpatfr, eu. tră
s!itu.ri rle um. pronunfltl ('la .<:i<:is1n, ettre, <fr ~ i ajMtor -în al .~aptefea , decPniu, 
a) ·vi1:,tii sale, prornitP o laryit (J,CtiDitrite 'În rlireeţia foldorul11i m„u.:-ical, ·nnde, 
pînâ-n. prezent, e coledoru.l a. pe.str• .3 .OOO (trf 1: mii) (fo cînter·,., populare, 
a 3.0NJ (trei mii) de notaffani mu -::icalA melodicr' , care con„r;;#t·u.frsc o ·'insemna
tă cm~tribuţie la tezaurul ·muzica.! al n.eam1tlui" (Gr. ::\L Pm ; luşnicu) 58 • 

Alexandru Voe~ridca va, cohtbot·a, cu Mnt.thia-; Fricdwag11f'r pînă . în 
anul Hlt4 59, fapt confirmat; !'}i de compara,rc;i, datelor b. care au fost culese 
piesele inclm<e de filologul austri:w în >olnmnl tipărit î11 1940. După. 
anul 191;1 .• Voevidca v ~ L continua. ~i:ii ~u leag<l. foklor~ independent; de orice 
obligaţii, într-un ritm mnlt rnai lent, profillnd de urwle oeazii, cum a 

50 Matthias Fricdwagner, op. cit„ p. XII. 
51 Cf. Corespondenţă Ion Vicoveanu, Vicovul de Jos, 29 dec. 1966. (Fond. V. Nicolescu). 
5 ~ Cf. Teodor SimionoYid, caiet-manuscris lnformafiuni privind cartea „ Rumlini1che 

l' olkslieder . • „ p. 23. 
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5'1 Cf. Corespondenţă Dugoş Luta, Deva, 27 decembrie 1966. (Fond V . Nicolescu). 
54 Cf. Gorespondenţ.ă Nicodim Iţ.cuş, Suceava, 27 aprilie 1967. (Fond V. Nicolescu). 
511 Cf. Teodor Simionovici, caiet-manuscris ... , p. 19. 
u Cf. Corespondenţă Vasile Onică, Suceava, 27 iulie 1980. (Fond Y. Nicolescu). 
57 Cf. Corespondenţă Nicolae Pentelescu, Suceava, 4 iunie 1981. (Fond V. Nicolescu). 
53 Mihail Gr. Posluşnicu, Un muucian al Bucovinei .. „ op. cit., ibid. 
6t Matthias Friedwagner, op. cit„ J>· .Xlll. 



: .: .~ t C:Nl ofl'riti:'t U" or~:!:a 1;iz nr e a . unui <•onc·ms tt(• (·olimle la 14 decembrie 
~ 9::!4: în l~ă{l; \ uţi, tk (·:1trn 8ot„iet.;1 tP<1 tmltur<tlă .A.cadmnia Popula . ră din 
C€rnăui;i. AlPxamlrn. Voevidea, fiind ~i memb111 ;11 juriului, a. notat cu 
acest priJ<>j 17 <:olinde, einte (~ C de .stea şi ur:1tmi de Anul ?'.\ou, litografiate, 
nn an mai t.îr.z.iu, într-o public a ţie a sur-;-meut ionaLd sodetă\i 60• 

Copcr tJ1 c n tcc~ici de colh dc rea li za t;'\ (~" Alexandru 
' loe\.id c ~ ia ~l ~ ~ u l 1 ~ : 2 · 1 ( F c:H1 V. > E co ~ c~jc u) 

Istoric" fr.1.ndnt:·iJi:L u, :.:.u ·ski c o l ee ţ " i i ~: t faci: c:1 ~i'.1 nn se poa.tă dete1mina 
cu precizie r~ i ::i ,:,uu·•. ! ~ i nii . în (:<:r > ~~. ci: :;:;,; V o;~ vi d c: 1 (192<1 după Iordan 
Datcu, 19~~) ~: a ::-:'J , , Viord C. 'lS W ~ ~ ) , nil;~ 11:'1n'.:lrnl cx:w t al ,ţrapscr i er ilor 
sale, a.p rec urnia- 1't ~ rn w mm·:u, l : .:1 ;nan~H' de .3.0UO (fo inelodu. ln :prdaţa 

vo Alexandru Vc,,vidc:i, 1;' ""!indc, cir. Ieee de stea şi r1 r<1r i de A nul 11,'ou, notate de ... , 
Societatea culturah"t „ 1\ c :ic'i:.n: [a F r:pul :~ r :!", Ccrn :;. „1.i , Fascin?1:1 l, l ft25, Lit. A. Sydor . 

61 Dup~ . moarlea h ti J\kKandrn Vccvidca (O iu n ie 1981), colc.cţia a trecut în po&esia fiu
lui său Dimitrie, disp ,irîTJd, ln lin:pul refu ,,;iului, din podul r:i sci unde fusese adăp o stit : i (Cf. 
Cor es pondenţă Dra go ~ L u \ ct , l.J(: Ya, 'J.î ' iecc ? ; ; hri :~ t.!HiG): ;,~ :rn ul 19~6 , Dimitrie Voevidca 
oferă, totuşi, Institutului c:..: f'c lcioJ' c:i icl.ctt' !'r . X X X VI .„ ; ~XXVJl ~i XLI - XLV; in unul 
11968, cca mai marc park a eolcdici :.flat i'. in :'. tr '::!1: illate ;; ro"t rc :a iu :::"1 în ţarii şi tm;:cdin
ţati'.i Bibliotecii Ccn;r~J c de :;1 a 1. 



volmnnlui 1rnblir~a.t in Uel'lna11ia, Frieflwa~u11·r rneni,ioru·a1.:I '.! .2.'iO d<· 11ie;;e 
'C'.<tn· i-au parT<•nit, <·11 rn:rn.' ~n ·n talv, (lt1p :·1 plt•can·a s:1. din tarii. (I H li), 
~: di'i.ug! 11rl ~we:;;1 . or:+ :-;;i un rnumlr de 2-W noi.a ţii (·.an• fll' fi fo"\1· d i . ~tr·u :'.' e în 
timpul r iiz hoi11lni 6 ~. Vo<.•vkka, i11..;11~i hnnizpnz;ii, date dit'1·1·iu.· în a<·l'a~Lă 

pri\ i11(). î 11 oferta f;kută . A<·ad(•Jnivi 1:.01n[1.m• la X inlie J!ll \I, <·011,;p11u1e117.il : 
~, C'olr"/in11rn ('//printfo .'! . ."JOO 11i1'.'>f' na.fioMtfo 1k dU1• r·it niradl'r: tfoi111-, h1Ji"Î, 
dnnf11ri, 1·0'1'.n:â1 hocl'te f'tn." 03 ; î11 nl.,;punsul r :itrn ae1•la:)i for, 1la1at. J'.J 
i.uli(' l!l20, Jll'l'.cizea7.ii: „În cal-ila!Pa 111r?a llc r:ul1'l'lor a;n iuluna./. nnfl1ifr-11.l 
.cnr1„~idf'rnbil (le ;?.834 arii popu,la1·r3" 64 , iar în ::;crisoarC'a ~uire:-.a.t;L lui (} h. 
l>t1111itrc•'Wll - Bisttiţa., la 12 ianuarie l!):J7, indie.1 : ,, 1'oatâ < · <deeţfo. r,uprinde 
-3 JJf)fJ p'itl8P, d'inf.re care 2.500 snnt 1/ejn tra.11scri.~f 'Î 11 eurnt, r e.~l ul 'În 
m.aelllar'' im. · \tulţi a.11i HlH·i tîrz;in, unul dint.i·p 11\'poţii lui V1w\·idc:;t, l)rag·o~ 

1 111 (a, ]~i :t minte:)f·C: ,,Llt m.oa.rlut lmniu11J11.i au Ni1nas :;.2.:: .'! foi ('!(. dntece 
pr1p1tl(l.;-e, ÎMf(fi8tratc în tP.gistrnl de <'<U'C am amint.it (nn regi,;t ru-i11F('Jllar, 
cli ..;p;lru t . n.n.), cel'lt 'fn. plu,'I Pi"f'o 80 - 180 ( !) bwr1t i ern.u. îneii În l11 ern 
,<1·i 1lrm: neter1nfoatA, puse într-11.n r·a;ff'f (lfosfbil". · 

nupil l!Hrl, \'op\-id< '<I· i1w<•:u·1:il . ..;<I '."<dorific: (' <:nl<•e.(hl, rn·n1;ir i11<i, in 
pr!innl rind, puhli1·ar1·;t t•i. ,bU't•I, o of(·r:I Editnl'ii ,,C;l rtr•a. Ho1n :i 111~;1,..;eil", 

Aead<~mic'i Hom(uw ~ i lfo\' i,;!:d ,,lzvora . ~nl". F'ornt .ed ma i tompet('nt, 
A.t· ;t.dc·mia, <'i 1n,;i(knl., în~ ; 1. 1 suma soliritaUi (ti0.000 lei) dn·pL t~>:::tgN ·;tt . i"'~ 

!:'Î i~i ~''>fH'îm : 1, t:nlo(lat:}, llll('h• nd:t!n1u·iri în lP '. ~ i t1 · m·:t ('ll 11r(•pt.nl <k prnpri
etatP a ,;u pr:\ ('.Ol(•e\;i1•i. l n Hl'·l'<l·sU pr·i \ - ill\<1 · ~ ('(~r ·o <tt>„:lu.) iri i 11d11;.;i \ C lllPIU hrnlui 
;;;lu <:.on•spo11d1•11l Dr . . i \la{ t hi~t s F'rie<l w.1g·w:'r. pt• a t uul'.i profesor la, lJ ni Vt~r
l' Îh1 t<~a din t•'rankful't /:\fa-in. lu ca.liLatt>a ,;a de fost 1·oordonator al adianii 
dr cnleg·<we în ·H1wovi na, ael•st:l solieiLii n 's pi ngl'rPa ofertei, eon,;ic krirnlu-,;e 
sini.rnrul în dn'pt cit> a folosi mnh·r ia.lnl po('tic ~i n11v;ic;Ll adtumt; de diforiţ.i 
coblH)l'atol'i, indLtsiv <ll' Al('X:lHdrn Yrn'vi<lr·a· a (·i\ rni 1·ontribn1_;i(• i1WP<U ' Că 

si\ o minimalizPZ<.', aet·\·11h1înd a-;upnt inten >. ~ului pul' fina.1wi:u · iw •·-iH'(' 
înv:1 t;.;\t11n1l l-;1r fi an1t in :1<·(•;\ ,; \ ;I . :wLi\'it.ai1•. În i"<l s prnh11l trimis ;\\·ademiei, 
Vo" ' ·iil<-a nn- ş i n 'c·11nrnl :;;t t· nici o ol1li~;}.ţiP l'n t. ii d1· Fri<'d wag·nl·t· : ,,AJle 
·f:OJH'f nf.iu 1d n--IUJI arut cu, n -I ni li in'. ()/'(11, 1âd Î li sr·1·1:;-1 . l'e iii uli rn 1 CI-,. ·m-a, 
t~jnf1tf 'ni l'Î.frfa, 8/t,f f'. ifo <:Oi'!)((.1f./' /) ~ /.ni Sfi/Jn . (~ (l!''i/.lll Nt P Ţrl'opri>f11,n1/ (i()ff.e!ie·Î 
în <~h.r 's ti1Ulf'. .4eea8tlt in-'lă nu il (J.det1frat, cât ~i nir:i 1:11 11,-am. cînl/11,t drcpl'ltl 
-men de a11tol', druii. nfri n-lni n-a 1tmbllit pe vreme bun.ii. 8a.u rr:1i, pl'in ' rnu.nţi 

.~i ·r1!L hîrtopi ~i pr1ipâxt.iL sii ariu.nt a.c,-le dnlci:e" us. Uifon,ndnl ;~ . (l t'krmlna.t, 
Jll ·d tţ.tbil, rw:w.h ir.iţ,ionarna t:oi~eţ.iei, (:d puţ.in îa timpul vi1·l ii a utornl11 i 
ei. In fWt'i~oan•a . trimis~ lui (fo. Dtunitt'l':->en-B i : ~trita I <\li i inai r·il'Zltl (lJ 
ja,nmu·it1 tn~I) Vo1~vick<~ nolnaz.:i: ~,Colf'e/ia. d 1• dnif'N' 1w71t1l1U1! ailnnate 
de pri1i H1umm'.nfJ 1in e. nir.t tipiir-i'.tri, Jti'.1,i 'irfntf.util. ( . .. ) Sunt dispus s<l 
!/l'Înfl lu.erarea af:la 01nn .<JC a.flâ, sau .w'i nrrda.;i iotul sCl'·i8 In ennit. fo. suhimlml 
f:IMllei if.e 2ti0 ·mii leC' 67. „ • . 

';" ;\fotl hi;u; FriedW;lf!ner, op. cit_, p. XII. - X li I. 
1•:1 \"". :\r!1iv3 .Acaclctnici ll. S.ll., l)o . .::~n P l"\r (Ull4-tH19)~ r. :J;j;)r ..... ,,, nr. 1!'°">80 l1:1- iulie 

10Hl. 

t·l V. Arhiva .'\ ·w dr.111ici ll.S.R., Dosar P IV (!920 --192()\, f. Htr··v-142, nr . 160-i f.) 
august l\\20 . 

'20 

uc, \'. ;\rhirn Revistei „Iz~ · ur :t~ ul " , l)o-;ac 201~, n r. 28/1927. 

,.; V . . \l'lJ.i,·a Aeau~mici 1;.s.R„ Do ~ ar P IV (191 -1-Hl19), nr. 1580f1·1 iulie t!J!\l. 

~ 7 V. uota He'•. 



Iul ere.:; ul firn11ieiit t, carL' uu poate fi cout e;:;lal dar c~t re ~t fost. 1wrma
nen1-. dnbla.t ~i u(' un int.ere8 de cu totul alt:i1 natunl, a~a. eum df'monst1·Ntză. 
întl'NL~~l aictivitate a, foklorist,uluii ;.;e datora, in hu n:I, parte, 11 nor difi
eult:l ţi ele ordin ma,te1fa 1 ce au nun·ca.t, nn o d~lUt, viclţ;a fa1 niliei Voevidca. 
Al,,x-arnlru ~i so(:.ia s~L Varvara (V('rnnica) n.u an1t pat.ru c•o])ii, iar î11 m·nw„ 
(iP.Cl'SUlui ŢJrmnatu1· al fiiePi lor au cre;.;cnt ~i erineat pa.fru iwpoţi r:I rnaşi 
orfn.ni. :"int .-;emnificative amitLtiril(\ :tcest~mt in le~·;Uuril cu lrnnic•nl lor: 
,.P<ucâ- l cii-<i ~i a:.;tifai, la om. 8 di11dnf'afa- aşr:::a.f la. l1irou1 lui, lwTi;ul fiil'ii 
in.f!'l't'1rpf'rf' ore 'În ?1ir pînâ- ln a111ia.2·rl, ·iar d1q1â ma8ă de pe la 6 pinii pe la 
81 /'!. - fJ 1-1cara. ( . .. ) 1 n <~fari"i 17t mu ;1en. de lrfron, ifcdfr·{1.fii. aproape f:relusin 
1rrd1wriirii m.afaiahrlui adu nat, fiir•1'(l rar i' r llf l'l' nl}ll'r?: p entru <'<rrespondf:'nfil, 
sau. o.rmon-i:::ân: ole 1·11111/Hi: i(iilor oriyi1wlr' . ( ... ) _T,u1 ·uirun în <:w•rr. 7mnfrnlu·i 
(].e d1ul rwf'am ;) ruâ, dt' la. 1wi11.rtm. /aliil 11i 1111' n. Rra,in 1u'1n1. ·nepoji. ( .• . ) 
B1win11 ne-a loat .<;11/1 ()lilifrlllir!'rt /1â, njulînrl pc 111a11m, j)Î.nii in J.924 oind 
11w.11111, a dr ~ c:erfo.t, iar iir-afri f:11fl1:111e d1Plt11intl ('/ .~1 ·11~1ur pt>11/rn ar':~krM . . ~·i 
ed1u:arm 1wt1Rfr1L 1>1'8fynr r·r(. p('nfr11 r1.. erl' :~ lf" pali'll u1fr1111'. fl./'.!'il :~i c·hcltuidi 
mm··i. Rm ortlonot Î11 eldrf.tuirli. r1nspo17ar .. . '' ( Drn~ · o o: Luţn) 1;8 ; ,,Cînd 
eî'1w1. ;niei ( ... ) lmnic1d -~e oc·11.1u:i rfr noi (n timp11f li'.lm-. 11 1' ·ini:iifa „„/. dntiim 
dntN:r paJriutfrA ( ... ), ne î 11Tiif n -~·i ('Î 1der•1• p(Jp ulal'e tnillrÎ n 1»~li hncni·i nene 
( .. . ) tii lmnimd n1 ~ fWoniprr.n.ia la 11nnuni11" (Lidia L1wa11 ) H9. 

· Chiar <iad., în totalîtah•a Pi, rolPc~tiii Yo«Yicl<' :l nu a fo~t - 1nibfa;ai<1, 
cpn·1·t -~.i,;1 .)i niei pn~<'I · hinP ('.Unoo:c:ut:l-. 1num•:1 foldori-;tului 11u a putui. t:r<•ee 
fi(.r;1. ~i· fi rmnarcatil de muzicienii t impului ';\ i. in oa . tN '. - Hl'l~ mă,:mrti, vaJoriJ'i
c:tt<l. lJnul tliutre cei care au <t prec.iat; în mod deo;whit; colecţia , a. fos~ corn
pozii-ornl Bnscbie .i\landielwschi . . \.flat la Yil·na, pi·inw~t:e din ţ:ar~1, de la 
frakle siit1 Ooru:t~mtin, •n:ill'g<m·a 1k cîntec·t· populare pe e~H'<• o i':tu1liaz.J, 
cu ~itenţ.ic ;)i intere>'l, :-trmonizin<l JOO <linke d e pPntru iliferiLP. foi·ma!;ii 
-voccl:l<· (~oliKt., cv:lil'kt vuca.l, cor) cu xau fiin ~ L acompaniarnt·nt de pian; 
}H'imul volum eu prinde ti2 d<• piN1P ( UJ~~), cd (k -:~ l doilea -- 80 cfo eintPr·e 
(1!)23), ultimul - H8 de pit>~e (l!):J-1-). 1n marrn~cri . -;dp a,ee!<tor pn•l1wr;l.ri, 
)fandicen;chi eou;;emnen,%i\, atit numi"m1l de or·dinf> al einlcc-.ului în eolec- . ţ . ie 

eit ;;i nmrnlle şi vl.r;;ta: i nfon rrn torul ni, locul şi da.I'~ cuks~Prii, tlemont'trind 
a~tfol nu numai prnţnirn<t peutn1 \ ·a, loare~'li :irtishc.:I, a, e11 l1 ~g(; rii, ei şi pentrn 
Y~Lloarc\tlo ei ::;tiin\ > îficăi. Pină în prezent alt fost publica.~ e 3i'i dintre acest;e 
armoni/'jări 70 , ('t'-lelu,lk aştt~ptînd înc ă. lumina, tipitrnlui. 

În anul 1!)2Ti, Vmwidca va part.ieipa, alături de alţi muzicieni fol
~ lori ~ti şi cul('g\t.n·i :li timpului ('ribcriu Brcdiceanu, Gheorghe Cuen, 
Ion Dicll, Gheorghe b'ira, Emil ~fonţia, T. }luţiu) la. vrimul concurs 
orµ:ani%<"Lt de Soeietate~1 Compozitorilor Homâni (i:i februarie .lU'.J :)) cu ~copul 
de a, încuraja. ' " Ul1~g- e rilc de fnk.lor mnzicnl rom;l,ne;-;c ltt~ înt.reg Le1·ituriul 
ţ ~ 11rii 71 _ A [o:,;(, uu ;tlt prilej <fo ctmoa - ~tere <t reliaz;:J,i·llor ,;;a.lc,eHeva <lintre 

"" Cf. Cm· cs ]JOIHl 1'nt . ~ Ora g o~ Luţa, D1,va, 27 d c~ ·cmbric 1fl6G. (Fond V. :-:;icokscn). 
G~ Cf. Gore>pondcnţ" . ii Lidia Lucan, Baia l\Iarc, 5 Sl~ptcrn!Jric l980, (Fond V« ~icol<'scu). 

'" Eust~hic .\fanclii:i!VSchi, ()pere alese, Ediţie îugrijiti\ de Livi.u Hwm, Editura muziculă, 
n11,·urn~ti, 1H7i7, µ. 7~- -1 Of! ( t :'> p i,·., c) ; C infl' t:C P"f1!1(are din mler:tia \"oevidm or morii za re de Ruscbie 
.Mw1clicevscl!i, în SuplimcnL Ia rc,·îsta „~lu zica· · nr. 8 (Hl57), cu o not,1 biografic:'i de Liviu 
Ifosu (20 pies ~); V, si (~corgi' . Breazul, Pnqini din istoria muzicii român eş ti, voi. I, Ediţie 
lngrij ită şi prefa (":lt::i de Vasile To111esn1. Editura muzicnla, Bucureşti, 1 966 , p . 392-:19::!. 

n Y . Tih , ~riu :\kxnn :lru, Sndr• l!i! r·ri r:o mpo:i/Qrilor romdn i, f'aclnr militant p entru 11fir
l!lf(rea fiirtfei no<cslrc spirîtwilc ( 1v :;o -1'.118), lu „SLud ii de muzirologie", vol. XV f, Editura 
muzicală, Bu c ureşti, Hl81 p. 5--HL 



cel(~ 101 de cîntece trirn i8e fiind inclu&e in t1oui1 dintre publicaţiile Arhit•ei 
de .Ji'olklore : Treizeci cîn,tece populare (1927) 72 şi Cinlece bătrîneşti d1'.?i! 
Olte111'.a, . .!lluntenia, .Jloldora şi Bucvi·illa (1!:1:12) 7 :i_ 

C<·a mai substantialCt i·ecunoastere ;i adivit.ăiii foklo1·i::;ti<'l' a lui 
.Alexand111 Voevidca. n'lmîne, îrn;ă, publican-a, de ('.~h·p 3latthia~ Fried
wagw.•r la \Vii.rzburg, în 1940, a -volumului lturuHuiselie Volkslieder :ms 
der .Bukowina 74 pcntl'u c>are selecţioneaz:l n5J de numere>, t.oa.te cu tt-umtici 
de dragoste: .)71 el (' textP, dintrP cele JH~ste 10.000 co1cctate de cătl"' 

diforiţ . i colaboratori în perioada. 190G - 1912, şi .'384 75 melodii cu text, 
alese tot <lupă. criteriul ternati.eii likrnrt>, di11tre C('ie 2.'.?50 primite de b, 
Vo<widn. Pic;;<'lr inelu-se in -volum proTiu din 130 ele loca1ită1i .~i au fo,,;t 
cule8e de ti5 d(\ per.„oane, 1uai aJe:; învăt : 1tori, ale ci:Lror munn :.;iul da-t.~ 

într-un index Lt :-;fir-~itul lucrării, ~-. l ături ele li~tn , l r walitiiţ ; ilol', catalo~nl 

tenwlor poet.iee, un g lo . ~a1 · ~i o h«u·tiJ, a n·g·iunii ccn·etnt~; ilustraţia est•: 
ren.1! 1'.a.1.u, en (i plan ~e color dupi:'~ t;th1ouri le pic:lorului bucoviuean };ngeu 
Maximu\' ici. 

L!H·rn-wa. rt fost subvt>nt.iunată lh~ f:.t:~tul :nom{rn . ~i :t a1>tirut, ;;;im 11lta1 ~~ 

in dorn·:. variant<': urnt a,d.i'(•satii- pihlieu1ui gc·nmrn, conţiHind :-;:i o scleeţh~ 
dn lUO d e texte Îll I nuhH'l'n' ge1·rnn nii ;;1;: s:d;'i. la .~ifr.~itu l ci"irj:ii, şi o a. uoua, 
pentru v.[n·uiat i<: rom:·tnVilfwii :n-înd, în pln~, iw r,.aia, de ganU :-;:i titln ~ 

]n lirnl>H1 rnm<"tu1 - Cîutece populare 1·orrn1ne~ti din U11eovi11a. De-ale 
drn!1ostei •a. 'J'omul. 0dif.at într-un tirnj redu;.; (l.000 t!P e:\c•mplan~), : . ~ 

ieşit dP suh tipar la puţ,in timv după . rnoartPa lui FriP<lwag-ner (5 apri1i .;.:, 
IB40), în ţar~\ ajungfod dwr puţine volume, trimi~e de fiica savantului 
împreună eu ferpa.rul morţii tatălui ei 7i. Vremul'ile tulburi ale războiului 
au fă.cut ca tipă.rirea co l ecţiei l'Olllâne~ti sl nu aibă i·ăsune1. . ul aşteptat, 

de::;i nu st~ poate spune că in ţa.n1 · ar fi irreu1i rwobs~'l"Vat.:1. Mărturie shi, 
scria, de !O articole :1p~ i.rut ă în ziaxul .Aeţiunt'a din i1mic-auguf:it Hl41 °8, 

72 Trci:cci de c1n tcce populare :ilcse tiin culegerile premiate san menţiona le în anul 
1925, nucure~ti, 1 !J27. 

73 Cinfrce Mlrincşli din 01/cnia, Jl.Innfcnia, i\!o/dr,vrr Şi B11covina, Culegere î11 g rijil;1 do 
Constantin Br:iiloh!, Du c un,~ t i, 1 H3:!.. 

71 V . nota 11. 
1° in titlul lucri!rii se indicfi doar 380 de rncloclii: in rc::ilitate Fricdwogner include Ir. 

volum :·>i_;.t (1e piese dintre <'.arc una (nr. ~,2 ln cnlceţ . i:i Yocvicka) se repcl.ă ln do11. ~ < rapilole 
diferite: .rv , nr. 18 ~i X, nr. :10. 

10 V. ~i Scrisori călreOvid D1msu şian u, vol. JJ , E(~i[ic tngrij it.i't, introducere, note, tabel 
cronolop:ie ~ i in d! <'i lie Liviu Onu, Jlc~m:i Vir1osu fi_i Citaria Hafaihi, ~ub retlacţia lui Liviu Om~ , 

Edil.ur~t illin~rva, Uuturc:jl.i, l!JU, p. :1t;, nota 4. ln volum slut incluse patrn scrisori ale lni Mat
thia s Friedwngner către Ovid Dcnsuşi:mu din care aflăm 11nele am:1uunte in lcgtlturii cu acţiunc'l 
de cu!cgc:·e, cu rela\in ·voevidca - Fricdwngncr, cu strădania savan Lului a usl.riac ele n lipiiri 
nn r•im volum din col.:q ia de dnlcce popnlarn bucovin ene. 

11 CL Dra~o~ \'i <c11n1, nouri ocri~o ri ale lui ,if allh ia~ Fricdwagn cr, în „He.visla tlc istorie 
si tcr:r:c 1; tcr2:-Cc", '.!.'J , iu l:('-'·: rpten:brie, nr.::, Editura /lcadcmiei H.S.H., U ucur e~ti, 1980, p . 
4'i r } - -~ .~; :;:. 

7,:; Cei:ir::;c L·n:.~ ;:z:u; sci:~J.H~!1?:c1 î n ,, .. :\cţiunca", referitor la , :ohnnul tip~ ' !rit. de Fricdwa g ner~ 

urn.:,:c:\rc l r' ::.riicolc : Ctrlr:!JNW cinlccelor popnlare bucovinene (l5 h11!ic 1!141), JWoll/1i({S Fricd· 
wor; ;N.r , Li!!i~iini.~c/ ; c Volk ~ :i! : clu nus dcr Bukowina. I Ham!. Liebcslialcr (22 iunie 1941), Cin.IP.ce 
/Hipulorc r 01~:ti11f.'.' l i din JJacouirw publicate de 1'1Iallhias Friedwaoner ('..!9 iunie Hl41), Idem (con 
linu.::w - ··· (\ iu iic .I !.!-11), }frlor!iill! cînfrcdor /JO pul are român c.~ li d!n Buconina pul!licatc rlc M althias 
J.'ri:.- ,; .·:.-ur;na (13 iulie l!J-i-1), Slurl iu l melodiilor populare b!tcovinene puliiicutc de ;"1atll1io..> Pric<i
waqiicr (Z\J iuE~. 1\J11), S!m!iul lui Ifoin/Jold Ilu.rprec!!I asupra ml!fo<l iilor lnu·.winr.nc publica te 
d': ~1 : . Frfc rill< iCl!cr ( '.!.7 iul; „ l\JH), Idem (c~rilinuarc - :; augnst l!J.11), Uitrrwl mdorli ilor buw-
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în ~·u·c GeOl'~e Hrc•a7.nl ,:alută ru f'lllL17.i;t::rn a1>l'tri(;ia Yolmnuhti, cou:;id 
riwlu-1 drept, u.n m.rirt' creniinr.nf cnlt u.rrtf' · ~i, in <W · t~la . ':'i timp, un n011 îndemn 
J entrrr „a ciiltta mai ~n a lf.ntrtri peste ·vremelnicia eren·imentelor, la i~cotJ
rel, ~ · de · v · iaţă ale ·neam.1tliti, la firea popnrnlui şi a plă . <trnttirilor atti. tice". 
J111 c t ~• rea m:ti . ~to semnala tă i în periodi \lr Reci ta. B ucn ·inei .: i V ninf.a 
~9oori7.ei in re t>nzii a.lr.:1itllitc de Atex:andm Vit ncu ~i, resprctiY 1'ilim o 
R.wm 79_ 

ol cţia proprill-zi. ;„, . tru tura.tr1i în :n de a.pi tole <'nu1 t ie • (1 -
Prdudia, U - Dmgo ·te. din e- i f;kut·i°L . IU - Dl'a<ro. t tainic=-b . IV -
Dor l3i jal1', V - Sp ranţ e, VI - Dr ·q.ro~te f ricită. , VII - St<i.mintăi in 
dra . ~o. te, VIU - Vi,;uri. fX: Ve ~t i ::;i ;;;cmn , X - Bucurie, „I - )fin
dri1 ~, "'II - Îutîlniri d e dra:ro ~ l . c\ , xrn -- fo1i fiutîn;1., X:[Y - În zori tle 
zi . rv - n ~ \ •c IUL-mi ii -• X\''I - 1n~tT'<W Lina.n •, X\Tll - Vorh rcll". 
"" VIT[- \Tr{Lji ~i <l<'~c : inh 1:1~, X:[ - -- l·'ngil, " <tlL u'Ji'u·iLi::; . -x: - D es pi1rf:it'e 
f5i n:l.cl!\j<lc . . "X:l - Dmgu ~ t · l:l'ee:i.t ua1·1•, ·x:u - I s pit (~, -xur - Or-, -
~o~le ·11 P •~ L(::i . t, X.S:[V - P;l.rtt,in:, X. V - Dmg-nst • nl'f1~rif·iti'1i, X r\TI -

m1! t~ .;:tri •t.ti:l., X VH - D .• ·pi1irt·ir 1 i$i l l ii , t:ă. 11111ri. XX:VUI - 1 cfu7. , 
XX:lX: - Împotriviri, XXX - O.l.inV1i ş i icnp·ka.n· .XXXI ·- :'-Iilin ă ,:tire, 
hoa.1:1. s«1i n m.n: rt .:S:X:XfL - \[ti hin . o sl înc:i. 1lc l)Îal-l ~l. <Lnc·it. fa. t:i. , 
X . - ' - r [[ - Sfîr')it :-i.m,1 r), •-:t1! <l1tll ·ieip:ut:1 11\' ll ll ;unpl11 stuc lin ·onCCJIUt 
'iu u·ei x1• cţ inni: 1 eim u l ~ dnu l. ( ·,monrt ~i B iiilri/.nnrt) ;tpa.n ;inî.nd lui 
)fat.r.ltias Fri el w.t.gn:•r c: ~ · •t ~1 11 ~• l"r .. irt (Ober r.Ur 1n1i~ikrili .jnha li e;,en.•art 
rler L frde r ), mnzi c olo : ~nlni R inltolf1 Efol'precht. 

În Guv1'.nt în1iitite Ft'lecl wa.gn 'l' tlc . ..,erii im1>r •jul',WLrile în care -11 ini
ţ . i a;L cttleg e •a. t e ~teh)I' .:i mdoll.iil r l>ucovineun, dificnltă.ţil e intitnpinate, 
mc·mtioneazii. numrle celul' 1wli :o. iuui c ul eţ("Lto ri, ublioia.zr1i fapt.ul că el 
}Jet"ona.l nu~~ -pa rticipat la. acţiunea. propriu - zif>ă. 1le culegere („I n .<Jecretele 
. ~ufl .!! lnlni pupnl'nlu.i, mt vătru.nde wi . ~trii!in chia,r <lncii vorbe.~te aceea ~ 'li limbă"), 

a, rnnîrnlu - ~i. iu schimb, munca, <1 : ~ l e ·ţie, ordum1r ş i compn·rnrc a vaistu
lni m:Lt •rial obţinut. Jiefel'itor ht contl'ibllţia lui .A.lcxandl'U Vo vidca., 
F1·iodwa,guer . e exprimă de ·tul de reţiuut ; , cca ce nu c. te de mirar dacii. 
ţinem :'.lea.m1 <le n c inţ Io~ rilo iu teL·veuite intre ci recuno cindu-i, totu15i, 
atît ;:),\it ~ 'tţile muzica,lt\, cît i::i hărnicia, de culcgi'i.tot· („ ooleoţ irt sa a cresc'Ut 
pfoâ, la fli1nrJ1ui1inile unei comori de mttzică po p1tl..ară frrtnloa . ~ă ş i nec1tnf)S
<mf-<.i" ). 

fotrntl1t. rea rcprnziut.t un n l'i t ~ l>il e~· 11 :t:mpra poctfoii populare 
ţ ; l,toJ,ue~ti. "Limitîndu -. .:;e h1 lirica. de dra.!?;o ·t • si b1tzindu-se exclusiv pe crite
ifal e tetie de 'el cţ ie, Fried w.1rgucr cou"icl ri'i. doiMl dr pt „piesa cen trală 

:~i. .~t„iJ,l1witoare a poezi~i pop1tlare romtin e~ ti", se~iJJea.r.ă. ăi „ea n.u este · tn.r;ă 

t>:c::ltuiv oînf.l'..:J ,ze dragMta, toate sen.timentele f urtu.rwa . ~e î.,-i găse c ea:presia. 
ai1:i'' :;:i poato oofo1di, in a.c~ ,, işi m q,s urăi, „dorul tle patl'ie, sfogitră.tatea 

nimne puhlir.ule de .l\frllhia.î F :ie dw:iqn ~ r (to augu~t 19"1). Concluzii cu priuire la simţul 
mtL-:ical al f)o,r>orului român (t 7 au~u s t 1941). R epublicate tu ; George Br nzul, Pagfn i din 
islQria m!z:icii rom11t eş l i vol. V, „Cercettl.rl de Istorie şi folclor", Ediţie tngrijltă şi prefaţată 

de Gh.corghe c ·ob:inu, E ltura mu zica lă, Bucureşti, 1981, p. 379-430. 
79 Alc":mdru Yitl~nr.u , .l\l.11//ril!s FriedWllf!rt P.r, Rumlinisr.hc Volk.vlicder arlS der Bukowina. 

J Banrf.. I.itbcsliedu - C1'nle e p11p11larc romdnc ş li din Bucooina. D e"'lle dragostei tn „Revista 
Bucovim:i", anul l, nr. o, <.:crnuuţi, iunie 1942, p. 272-274: Fllimon Ru. u, Rumânische 
l'olksllcder au.~ der Bukn1uina, ln „ Voinţa şcoalei", anul XIX, nr. 4, Cernăuţi, septembrie 
1942, p. 25-27. 

23 



piisf,orului -în nm.nţ , i şi ori.care ·fosingu.rare ,•d nelini.:it.e. a ini 1wii" . ht bin,: •. 
dorul în <liv('rsde lui ipo~tazt· ·- iwr:-;ouificat a,des<>a într-un cue imu li' 

tm·turc•:a. --- , fa1nwc:.eJe tle drngo::;te -~ i autidotnril(• lor, i<lealul f1 ' 1m1u s e ţ : ii 

fom inine ~i rna!;culi1w, comuniunf"<1i 0111 - uat . ur~1 . i:;i moda . lit ii . ţi h· in 1•rn·p •· -' ~ 

8P- <'Xprîmi'i·, dc'V În j)e rind. subiecte de a.naliziî.., Friedwagiwr n ~ u ~ ind, a :H 

cum ohSPl'V;VL George :Br<'azul, srL to nt rib u it ~ la „delflU!JirNr . . ~i da1'1ffra .i't · .'~ 

Jondulu i psiholog·io al lirici i de iub-fre b-urovi-nen(', dîndu-n f' (·elf mai <·artr."
teristi.ce trii sătu:ri ale :·m,flt'tului po-p-nlar, .ff'rimlu,...:te nreo·ntenit de a <:rl rlea j,-,~ 

exagerârile elogiilor romantice" 80• Într-adevt'l.r, au torul :.;c• d(•i-;ol idarizeaz:-:. 
de concep t-ia idili că asu1wa ţ . ă.rauului ~i a, molluJuj ::;ău de v i aţ:ii . : „Ohitecr.h 
populare sînt adedi rate, asemănătoare en nat·urn, fii.rii sc nti · rnentalism1 ~ , µiii· -
rna.şe .~ clesevri du.re" 81 • ..Fried·wa.gne.1· nu in:sistt~ a:-;upra. c-aractPri;;;ticili;;: 
vers ifi caţ; ipi şi metricii popul::!Tl~, conl:lill<>rind, cvidt'nt e:xagern.t, cil G11 ~ 1 w • 

\Veigand ar fi I r~m urit „pe deplin" ncPst1' aisper.te 82 ; ment:ioneazil. h 
t recere : tlim e n ~ iunea l' e llu ~'i n. t P:X tdor şi structurarea lor m•f\trofi< : ' ~ . 

pr e domin anţa. rimei pereche ~ i l'-" istc·u1a vt>rsurilor f:\nt· rimă, rit.lllu l 1 ro
Jrn.ic cu c.·czm 'll., m11i ales dnpii. al doi lea. pieio1· 11w1rk ~ i c·u accente prind
Jia lc pe a.rxi i-ml trohdlor 2 .:i :1, n ; pariţia sila lwlor ci<• c·om]Jletare ('re, n:, u.; 
atunci cînd muzic ~L solidtă , un t .i jl[U' lll<'ÎT Î<' c·omplt>L .iu lt·gcl.turr~ eu rnodnli
tă.ţ il c ele iute.rprrtare r-;pecifie 1'oldori1T . ~e s uhlil.liaz~ , cam<'h•tul monodii': 
al cîntccdor ~ i doitwlor, intona1-1· pn·.dominant v(wa.J, t•numt.·1·îrnlu-::<e .~i. 

instrumcutde c-an·, uneori, pot in1(J('.ui votTa : <·Pl mai xirnplu „ - fn111z;;, 
cel rnai obi::-nuit - fluicni l, apoi eavalul , bu('iumul, viual'a, r·11uze1 . }:.,; „ .. 
menţionată , ş i e x.istenţa. muzicantuluj profe:-;im1i~t al Bat.11lui: ;:; ' i<·ăla ;'. 

lâ1utar 83.. u c:întâr ef :tă l ese. 
Adept a.I compamtisrnului, }' r ii '.dw:q!tier se ara tă. preocupat. şi 1] ,; 

problema plasării culturii populan1 l 'o111::î.11cşti în contc·x1u1 mai la1·g- :.~ .~ 

ariei sud-est europene, rehlind p :1reJ'i s u sţ. iuutP in l'pot:1. de c-Ncetăto r ~ 

printre care B . .Bart6k, K. Diet1·icb, G. ·w ei,gan<l. n eşi a1n · C'ciază derner F-u ~ 

teoretic al sa. v ~1nt ; ului german, George J3n·azu1 n·ma.re<I, Tdativ la ,,sur
pr-inzătoarea u·n.itate a culttaii 'i-n .'fucl-e8f ', faptu l e{~ „fo, ceea 1J1J 1irfreşte 

-nw.zica, acea..<ttâ -unitate e8le rnu.lt ma·i îndoiel n:frâ ded,t . ~-o . crezut şi 11-a seri_. 
pî.1u'i, azi, il e~i apa r enţ f'l e 8e opre,sr. la unelf a11alngii rare n-u. sunr. de e:l:plicat 
nici prin fu rulame.nt.ul tracic!~ nici prin 1'.(/t>11tt:tate<t <:oml1:ţ1:ilor 1ft> 'l'iaţă alt 
popnarclor, <•i pe. 'le.meiul unor l cy-i de. de:;:'C(1lta1·f' p1·oprii mu:-:fr·ii' ' s:i . ])('. retim11. 
afirma.Ha lui J<'ricrl wag·ncr }(>g-at:t de i ll<':X i ,. f . l'nţa i1il ' l uc·11ţ (•101· l'i'dp1·oc:.•, 
înt.t'<' c· înt<>l"U1 pnpular genrnw din Hueovina. ~ i <:d 1·11rn<î.w•i;c 84, ea >;'.i c·on ·· 
i:;tatarea, a.pi1rnt c1 într-o not:1 clt ~ 8U b."ol, rt>.la t.iv hL „11.11ita:tea ( com:onla.nf-li ,.: 
~înt ecelor populare pc . eţuprn.f aţ . a larg ă - a. ·teritori-11.l·u.i locu.i t de români" s.;_ 
:în finalul f;tudiulni sîut formula te 1i m wle ob:;t·rY:\ ţii d <~ na hmi liugvii-;tici\ 
asupra „ d.ia ledului" bucov irn·a :1. 

ro George Brea zul, op. cil. , p. 395. 
01 i\.1 . Fricdw:igner, op. d l. , p. XXXI : „D ie rumiini sc- lum '\"oll<slie<l1' r sînd wullr, n:itn r-

gctrcu, ohnc Sent.imcntali tiit, !cidcnschaf tlich und iiftr.rs bari. ". 
~ ~ Gnstaw Weigan<I, lJie Dialcktc dcr Bukou•i1w urui nes.rnra hicns, Leipzig, 1004 . 
~ " George B reazul, op. ci t.. p. 403. 
H4 :Mutthius Friedwogncr, op. cit., p. XXXIII : „ Das deuţsch„ \'o lk sl!ecl in <Ier Bukowln a 

ist von rumiinischen Elnflusscn fr ~i, unei um ge kehrt •·. 
85 Id„ lbid„ p. XXX 11 I, not:i 25 : „Auc h die Oller..,i ns limnmng dcr Volks liedc.r im wcite11 

Umkreis des von Humiinen llewolmlcn Laudes ist bemcrkcnswert" . 
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'flă8forufo . i În 'tnUnti Si oriCa't'e f nsinguttU'e. .~i nelinişte a ·Î·n:im·ii". .hr oi1·1,:-. ,. 
~ lorul in <livHsde' h;i ipo:·taw · -- ]Jt'l'l'onifica t adesea înlr-un <'lH'. ~a u (• 
tru:turm -- , farmeede de drn,!!u~ie ~ i a11tidoturilP lor, icl('alul fr1trnu~l·ţi i 

forninine ~i ma;:culine, <•ornuniun{>a om-Jlat.ură. i::i modalită.ţ.ilt· î11 ea1·t• •· ' ~ 

se t'x.prim;"i„ devin pe rinei su bit>Ct(~ d1~ ann.Jiz:l, :Frieclwagrwr reu ~ ind, a ': „ 
cmm ohsPrv~ 'L George Breazul, . .;;ii c:ontribnit• Ja, „ilet>lu~rin·a ~i <:lanfieao·:\ 
.f 01ul1IJ1n'. paUwlu,qic a,l liricii <le iubire b·ucori11ene, 1H11du-ne N:fo ·mm'. 1•ar11··
teri8ti.ce tră săt uri ale 8ufletultâ pop~dar, ft'tin<lu-.'le nrc<rnteu·it dr. a t.!iiifea i ; ~ 
exagercfrile elogiilor romautfre" 80. Jntr-Hd<'n'iir, a.ntonil :,;p d<• l)o lid:1:1 · i7.1.•a 7 . ~. 

de conee1J\.ia idilică. asu1mt ţă 1~rnului ~i a. mmlu1ui i:;i1u de viaţi'1 : „Ofateet-i{ 
papulal'e sînt m1e1~ărate, m1emăniitoare cn w1t-u.m, fără sentimenta1i.rn1I', pâl„·
ma.,"e ·~Î deseuri dure" 81• J.'riNlwa.gncl' llll in;:;i;:;t.ă <ll'\Ulll'H• earacteJ'i~ticil n~ · 

vcrsifir.aţ;iei ~i met.ricii populari•, eoni>itlerind, evident, cxn.µ;emt, c>~I · Gu:<.1;i ;; 
\V(\igand :u fi lămurit „pl• deplin" ae.eRte a.i:;pecte 82 ; m ent.in 1wa.ză i.?l 
1.rect're : <.limensiunea r€:dusi't <1 trx telor ~i s t . 1·uduran :~i, lor neHtl'ofi<.::l , 
JH'(..'<Îominanta. .rimei pel"Che r;ti t 'Xist rnţa \'er;:;1irilor f:1ri1 rimă, rit.mul 1rn
]1a.ic cu e<·:rnră, mai a.Ies după. al doih>a, µicior mPtl'i<- '! i ("ll acCt'.nle prine ~ 

:pale pe al'Hi:-;111 troheilor 2 ~i -!, apari(ia :;ilahdor d<> c.:ompletare (re, ·ri, id 
atunci cîml muzica i;ulicită un t.i par nwtri<" eomplt•t. ÎIL ll'g-tlt.u11L l 'U modali
tă ţile dt~ inteq>rdare i.rpecific~ folc ·]ori(·t' :;t• :,;u blinia zll ca raeten1l monock· 
al cînkeelor 9i doi1wlor, intonal1• IJl 't•domimwt Y<wnl, enumt>1 · îndu- ~c : ~( 

ini;;trument.clc C;Ul'e, lllWOl'Î, J)Ot i11l<wni YO( 'l ' ii : t•d mai sifnplll -„- frUJ17~ " ' 

cel 1m1i obi~1mit --·· fluiernl, a.:poi (·avalul, lJuduurnl, \'irntrn, <·ohza. E~ţ~ , 

1rnmţionată. şi existenţa muzfr·a11lului profrl'iionist al ~atul ui: ;. · · i.călo e. 

lăutar sau cîntiireţ Hiit esc. 
Adept al compa.raii1:>m11lui, J1'rietlwa.g-1wr ~c a . rată preocui:;at şi <] ,~ 

problema. pla~lrii cultu di populare Tomc.1.nei;;ti in contC');tul mai larg- :).; 
ariei sud-est europene, i·ehlîntl p;lreri susţiinufo în <·pudl. de e(·t·ct:tătm ; 

prinlre care B. J3nrt6k: K. Dil'trk:h, O. \""ei_gand. Deşi a1n·<'einr.ă d e mersu ~ 

teoretic al sava,nt.ului ~c·rman, George Brt•azul 1·pmarei'i, relativ lu „sur
pr · inzătoa1·ea ~1,.n.itate a aultutii 'Î11. 8'1Ul-est.", faptul di „in Gt'ea ee pri-i'eştr. 

mu.zica., acea .. ittii ·unitate e1ttr. mult mai ·î. ndoielnfră decft !?-a i~rez · ut şi .'l-a sc~"i . • 

pî-11ă a:::1: , d e ~i aparenţf.le se opresc la. unelr aualnm'i l'are -nu s11nt dr rmplica 1 ~ 

nici priu, j'lt.nda11u11tul f.racic:, nici prin 1·dl'11titatm comf'iţi · ilor de 1 eiaţă alt 
popoarelor, (:·i 1)( ~ tenwiul unor leg·i ele de:roffarr proprii m11::1:f'ii" 83. Dt• r1:ţinu ::- . 

aJirma t'ifl, lui Vrierl wagncr leg-n t:\ dt' irn·x i ~ l ••nţn . inf11w11ţelor n •<:ipror=-·. 
întrP dntt•enl popular gt•1man din Hu<.·oYina ~i cd nim;hwsc 84, mt i:-i t·on „ 
sta.ta , re ~ L, a,p[tru ti"t într-o note~ dB ~u bsol, rp]a ti ;· la. „uuitateu. ( c&1worcla · nţa ,: 
<:înt.ecel.or pupulare pe 811praf a,ţa. l<Ugii a lnitoriu.l,u·i loouit de TO'mânin s. ~ „ 

În fina,lul ~tu diu1ui sîut, formula te ~i nrwle nb:;t>r»n ţii <l<· na tur<t lingvihtic·;t 
~Lsupm „dialec ~t ului" lmcoviiwa ;L 

şo Ceorgc Dn~uzul, op. c·i1 „ p. 3!15. 
~1 :\<1. Fricdwagncr, op . cit., p . XXXl : ,Dic rum ii nisch"n Yoll slied~r sincl wabr, na tur-

g~treu, ohnc Scntimcntalitiit, ldtlcnschaftlich U)ld iiftcrs hart " . 
' 2 Gustaw Wci gancl, Dic Dialckte dcr 1Jukou1i11u u;u/ Brssara//il'lls , Leipzig, 1904. 
"" George Breazul, op. ciL, p. 403. 
A4 ;\Ialthias Friedwngncr, op. cit., p. XXXII I : „(las dcutschc 'i' olkslied in cler Bukowim\ 

ist '\'On rumănisl'hcn Einflilsscn frei, unrl nmgckebrt " . ' 
85 Jd„ lllid„ p. XXXIII, nota 25 : „Aud1 rlie Obcrcio s timmun~ dcr Volk;Jiccler im wci t.en 

Umkreis des von Humiincn bewohnkn Landcs ist bemcrkenswert". 
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Îu ee!'<l c11 priv.· . ~t.f' '-dE~<'tionarea melodiilor im•l11~e în volum, FriC'd
'~'i lgner a solieitat stH'CP::iiv :-;prijinul mmr m11zir·it'ni ~i c~·redă.toriai vremii: 
·v :nor Vasih•se.u ~ 0 ·controlrnz:1 nrn.ti:rialul mnzien l c·liiar în perioada, cule
:>.:•·'.:·ii 111i ([p (';ltn' Vn1•vid('<i, îm·Pffiml. apni :-;;i o (')a1'ifir:in· pe <:ritf'rii melf>
'ii„_·t•, c·a re, Ins;-,, lltl n \':-l ,..;a1-isf;I(•(• jl(' filnlo!,!Ul a ust l'Îa ('' ;l(•( •;-; i n prefrrî ml orga n.i
.Z•ol't'a pe cril.t•rii 1.,,1mltke; Adalhert Jfrimaly la, Oernftu\,i, Eu~dric> l\landi
Ct'vschi la Viem1, p1·ofosorii :\loritz Hauer :-;:i FriNlrich GC'1mrich la Fmnk
~-t~rt am l\fa.in îi eonfirmă. valoarea. muzicală :t Polcw(id. Jn volum va L 
indu~ f:'Î ~tuchul. ., Despre nat 11m nnr:âcald a <:intecelor'\ înc·rr•(linţ - at lu '. 
Heinhold llarpre<'hL Supcri'i<·iat (lpnotîml o prm pu[iml eunoa~Lcre ~~ 

•';.1,1>;1.eteril't.ieilor muzicii popul:n·(' rorn<'u11·~t i. d<'liUt l'<i:-i: :I, <'ll o a1'inna,ţ.i1' cd 
p-;·1yin KHr.prinzi--U:oar0: ,,Oriy1'.11m /Jl'l'.:'Mdl'iol' melodii rstr â e1.< i[111r foa.rf r' ·rnri
rt1 i'i. }ii lf. 111u11r11: poporul l'r'.~f>N~tfr lt -a !'l'Nii, sl' pot do t"l'di d n r ·'f·i'. inflnen;' ;~ 

.~litre, rcs/.f.11r11penc şi 1Ulf/llN':'lfi'. " 7 , al'irn1;u_ it> pi' cal'<' autorul 111 1 ~di:; e~! .1• 

:Wl:esar sil o ~\ rg11menteZ(', Cl'l~iL ce ii fac!' ]l(' Gnorg\' Bn~azul l:';t ohsern.' f' i~ 

.,~ H I . este dor l'rliliî -~ · i, f/11pli (·Îl NI' j)f!l'I', 11fri ;111 portle fi do reditii' ' 88 . f)p ;1Hh·i, 
:H.u·pn·<·lit· '"'l!' JH'nllallu1l m·m :-; 1·it <k id•·L·a (l\· a g·: -t ~i. l'll nl'i cv JH'H., influ
·;·ql' de tot felul in diverf>dv a~peclt' rnodologi ('P al1· mdolliei rorn; :rn e~t i. 

hi anali;1,a sa, muzieologal german :tn• în Yc•dcre trei aspec.tf ~ ak 
ţ·}r1it1 (·l'1or: 1) C011sf.nwţ'ia, 2) S·11,<·1·esi1wl'll s1rnetelor1 · i n clu . ~·fr armonia, 
3 ) Ritnud. Analiz11 fcn·mahl di:-:ting(• eonst.ruc>tii <le ·L li, f; ~i 12 
m:'t„:,;uri, cu cez;uri tolar\•. Ln mod l~Yi(kut. i••nn·1iza1Y:+ 1'."t t· l'c1\·orizab'i <fo 
nrn.niern, fortat.:1. lll' C'.1•k n1,1i . mult! ~ ori. îu ean· .\kxandru Vot•Yirka 1ueor
i'c ~. 1 ~a z 11 , În n~<tf'll ri"~ orie-t· frl dt• 1111·1 od ie, pui. i llelv pi1•st· îi 1 c:~n· n·mrnţ;T la. 

.;.1.<·c;e;t ;-;ii'l:t'tn dr• ineadran· fiind f>(•sizat1· ~i d;· Harpl'l '(•ht în mod eon~:;punzi':,
t<.;r: „E:r i8tâ ;'·i 111wle ei'.nteee la can: Upsr-~ft' e11 fotl!l orfrt 1·1n1-~i:ru1·ţie .~·tr·-frt.-f"&~. 

)folodi;t_ e:;te an:lliz;di'~ ex:du:,;i,· prin 1Jl;im ia tnnalihil.ii <k tip major i'<i.H 

rnjnor. Tn compara[;i(~ <:H <·-înt.i:iril(' Y1· .,1.puro1w111·, ah11111l1·nţ:l: inrl<>XÎUt!tl1n· 
tH·• • ' ~fah· 8peeifieu cîi1tl\cuhti popul:u · rn1n:'111\':-;(• l'."1<' inn~!!i~·drat; ' , drr-pt „o 
tJ<1t;e'i./i e 11wlt mrti marc rl1· -~(·h.im/1dr i dr tonof-i.tuli'"' tTonart We\' li wll. Trep-
tde mobile :;au cPI~· can· nn :->(' i1wadn·i1z;I intr-u pn•::;up• t<i tcma1 i.l ;11.4 • 
(tnnartfrernd(•) :;int; J>rÎYÎk <·H ~uspieiuiw ( . • ~ 'i .<;l/W' fr• ·'·trăi-n" tfr trm11h:tatc 
,,,, . . 'liise8e ·1(-11 1'(lf'I: }Jl'l'si'irnte în 1J1d11d1:i. ( ... 1 Prc -:: f<i1,fo tH' f'sfnr s1.rn1·h t n· lnde 

w :roP.pta.tâ dec!i 1~u a.numită />l'N•r.111( 1>'' H~ 1, I Lnpn•1·h1 . _prentl i ndu-~l' d <• o ob:-<er

v ~~ , ţ,ir a lui Bela, Hartbk lc._~ ·a t. <1 de clil'icultatea uoUirii în:ll(imii ~1rnl'tPlor 

<~n aj11ton1l Remiog-rafit~i inuziea.lC' cnro1w1H'- :\1t17;ic·olo:p1l g1~rm:rn :::llrprinlle 

~ 6 ld. , lhid., p. XX.X\'! , nnla :i::;: Y ic tor \'asil"srn (185H- 1!)::8), 1iccn\ial al FarnlUţii 
d t• 1lrept. c0tnpozitor şi dirijor de cor, a contribuit la prnp :i~ irc:- yicţii rnuzkalc l111C(l\' in1'11'' (Cf. 
\ ' i ' ·~t>l Cosnw, :1f11:icic1ti ro11ui11i .. • , op. cil., p. 44·l-·14;); v. ~i Liviu Hu;; u, ; ·iclor 1·c1silcscu -nn 
c(i::-1po:il •1r o maior, in „Studii mu~itologiec ", nr. :1, Hucu1· cş ti. ! (Fi 7, p . :: - -HI). 

"' ld., lhid., p . XXXIX: „Dt· r l 'rsprung (ll'r YMli<'gt• ndcn Melodicu hl siehcr :-;eln: 
., ,,,:m nigf:illi g . ~icht nnr der cigcm· Vulk:;sl:tmm hal. sic ge,(·haf(l'n, anc h ,la,·ischc, wes t-curo
pii)~ -.: hc 1111rl nng_varischc J~infhissc siud dC'nllich na <: h zuWl•iscn". 

·'" Ccorgc Breazul, op. 1.~it., p. 4<HI. 
"" 1\lntthias Frierlw:1.~ncr, op. eit . , p. XL : „Es firnlct. si e h <rn<' h cini)!P Liccle , dic· :::auz 

11c (fr11t j"den stn•n l.(t'n :\uH1au Yt~rmisst·n lass!'11 " . 
"'' hi., lbid . , p. XL - Xl.l : „Audt fni;nrlfr ~ m1fr Ti;nr finc!cn sîl'll rnillmt.cr in di'.l " 

:.\1Ci-:1dic11 cingestrrut. ( ... ) Das \'ornamkn,ein <licscr T eine ist aho mit ciucr .~e wis ~ c11 \'orsicht 
c.nt.;egt>11z1111el.111wn ·•. 
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~i s11 hliniază o earnderistieă inrportanti.i.. a melodicii lmco-vinr11e, ( ' t't>a ce 
astăzi numim alternare sau pendulare major-minor, pe care o intN]Jl'l'
teaz~~L ea. o modulaţie de la o tonaJitate majoră la r111ativa ei minor~!. M{·l\
ţimH·az;i , ~i existenţa t<ma.lităţii „ţ . igăneşti", sllb această de1rnmir1•. i11t1•
grîrnl toat1 ~ strnctm·ile modale eromatice caradPriza te 1n·in <'XisicJI \ n in
tervalului de secundă mărit:!., ca 15i a unor asem:iriiiri, in unefo melrnli1 
considerate de el „maj vec:bi din punct de vedere istoric", cu vechile ~,to
Dalităţ . i" bisericeşti. ln sfîr~it, n · man:ă JH't ~ ze11ţa mior „griqmri (/e Mrn<·fr", 
motive ritmieo-lll(•lollice tipice, în special în !"Pctiunea ('a<knţ( • i filiale 
care, induzind su<·cpr;iunt-ai cvartă. - terţă mică - secundă mică - fnn
danwntahl, 1 ; onfrră. mdoclil•i „o amt • rnită 11ielancolie". :Ei!'<te vor ha, dc'CÎ, 
de c:a.denţa . frig·ie::i, atît dp 1n·pgnanti.i, care îl frapează , pe Haqweeht. d:u, 
şi în :we1-;t ea.z, a(•eai:;ta, consider~~ că s-ar putea datora unei intonaţji [m
prcci~w, „8·unet.ul C'Înta.t aflîndu-8e, probabil, foltre seounda nwre şi <:r'a mfră" 91 • 

1n cE>ea ee priv('Şte ritmica, analiza, :11·c din nou în vedere, ca el<'ment dl'i'i
nitOl'in, in::'umra, rnfrrimh1 -se la gruparea rnilsurilor ( GmpJ)Îe11rng dC'l' 'l'aJ;:te) 
şi la: tipurile de rnă;:;ură. (Taktart). Mai multu, a . tpnţie se acordă l'it.mului 
propTiu-ziR, în intel'iorul mă . surilor (Rhyt.hmik irmerhalb d<.>r Takte), ])C 

ca1e Harprecht îl corrniden'i „neobi~·nuit de bogat". Ritmul este privit i11 
a.fara n:.la\.iei lui eu dimen:.;;iunea şi 8tn1ctura venmlui, ta.belul comparni iv 
al (%l'a<·.t.< 1 l'isti( ~ .ilor l'itluiee in „ve.:;t" şi în „răsărit" luînd în con s ideraţie 

(foar u10tlalit ă .ţile diferite de divizare ale nJ>ărţilor bune" i:.i ale celor ,irde" 
<lin milrnri'L („GUed1:ru 11{1 <les yutrn 11nd schlceltten Taktleiles"). Se l'(·~i

zează, in mod con·d, ett maj01·itatc:i, cintec:elor încep eu rn~ . suri'L rompl1·I i'h 
şi că . , de multe 01·i , ioi e<: . ţiunile t1inninfra CP7.urilor ~au din finalul dntecdor 
se earaeteriz,·a.zi1, JH'intr-o l:l rgin· a i·itmului, apreciindu-Re ei1 UJiele cum
binaţ,ii ritnti(•.p 1'int g·n·u fH•\•(• . ..:ihil(• 1H·ri1ru sirn\ul ritmic Tcst.euro1wan. În 
concluzie, lkiuhold Ha1·precht î ::. i Y<l f·x1n·irna im·rL o <laiii R(1miraţ . i~1 . 1"i l,ii. 
de muzieali1atet1 rom:rnilor~ faţă de ,,8<'Ht-im enl11 l m.u::: ieal. general, mn .-;p·1111 c 
aproape naturn1, al <J.('CStP-i p<;pulofii'". 

}' ie<:.arn dintrn ede .T) dl' ('•l[ iit ok a k -voltunulni c ~ t e înso\;it de (1b
servaţii <:u eamder nrnzi<:al, n ·d;1dak (Ip ac:da ;:i l~einhold llai1n·1·d1t 
împreuni' ~ eu Siegmund von YrnunHl01frr (girn'rC'lc'. lui :Friedwagrn·r), ih 
termeni vagj, rdlectinll eoneev\ia :1rnilitkă a 1-;Jw1iuh1i nrnzical. .AburnJC1, 
formulăTi de tip11l : „Deh'tal, mda,11<· 1Jlic, oal'1' cu111 mo·noton", „Jll elodie c11. 

f orrnii frumoasii, şi c:r:pn·sia l " :-;nu ,~AJitT 1 ia11f â ('imlatâ frttre Rol ma,jor .~ · i 

fa die:c tn-inm · ~' (pt·n1Tu o nwJodic cu <·a<frnN. pe trc:::i.31ta a doua), „Scll'i11:.
bare i1 f obi\~'mâtă ci tonalit1i f'ii dup<'i ·J1ur1011·a. 2. Jfrl odfr fnr:întătoar r. , sfîrşi ti il 

n e dar~· (]H.mtru o rndodk en t·vintn. rnobilit ~i rn<1enţă. finah'l frigic:î.) dr: . 
ln eim:la deficient.dur, mwle hwn·utc JH.•rien<lei Îll e:ne a, f'rn:.t C(JDCeJlld, 

trebuie k~L r e cunoa~tt>m volumului lni :\fatlhi~1f.i Friedwngner merite de 
IH ~ COJll c' SI at ; cea mai :llll})l:\ C'.1111•~(']'(' <k pOPZÎ<' ~i cintec popula.r româm•;-;(•. 
dintr-o arie relativ reRlrîn~;'i ~L 1)rii public·at:\ în Jirirna jumătate a veacu
lui nof'.trn, J:.inuta. ~tiinţifiră . J1otahi1i1, e(_rntribui .~ i~L la eunoa.~terea ~i preţui · 

rea, în plan vnro1wa n , a foldorn1ui muzk:il rorn:'l llt'"<'. 
J)in p ;°l (·f111' 7 Ju (·ran·a a :1p:irnt; l:L !I rrni dup;'i di:-1mri1ia lui .Ak~ : and r n 

Voevi<lea, hatnieul î m·~~1 . ţ:I t r>l' ::-i fok lori:;;t llt 'IJUtîmlu-se 1meura de aeea ;,. tă 

~ 1 Id. , lllid ., p. XL1, no t:i 1 : „Der t;csu ngen e Tou Jicgt wahncbeinlicll m i ll~n zwisd1en 
f!'O S ~er urni ldein cr ~ rl;un<l e „. 
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:?.tît de dorită confirmare a paRionatci >;-i pagionant.ei sale munci de 
( · n legător. Ultima perioadă . a vieţii se ca , racterizcază . printr-o act.ivitatc 
in rlivP-rse pla.nuri. Alături de munca didactini1, \a continua să participe, 
~·; 1 , i11 ~t runwnti ~ t., la diferite manifest.;1.ri cu caradC'r muzical. „IJuniinică 
:;· lut.i r ~ n.r.., I / icN~ . l A.ron Pu mnnl a. dat î n 1natineu. o .w ~ rbarr. ~·w olarii cu, 
11 1i pro!fram foarte t'a.riat. La partea 1 1 nl;::;ie ală (orchcstrâ j a.m colaborat .~; 

l' ;r.." -· 1uărturisl'~l( ' într-o scri,;oaL'e a,dresat:I, în iulie 19'.?:1, pril'tenului 
Gh. Dnmitrcscn - lfo :. t . riţ . a, n, iar compozitorul Alcxan<lrn Za,vulovici îşi 

'1.mintcşte : ~,ln tu.rneelc m ele ou. corul ~colilor nonnalc din Cernăuţi~ el 
Jil-a însoţit cint-î.nd î1i orche.'itră, Ta ·iJiolli'' 93 • Cu un deosebit entuziasm, 
iomsţinea c onferinţe in difrritl' lcwalWtţ : i, ora ~ e :;:.an Rate, vorbind mai 
:i.Jes despre cinkcul po1mlar, flpi:;pre frumu;;pţc•a lui, d esp n~ iH'eesitaka. 
'le a fi pă . s tr- at şi notat. Def;eori, în a :-; tfrl de ocazii, î::;i îmbog-;lt<·<l <· . o l ec'.ţ ia, 

en cît.f'V:t tmnserieri. „ln a.wi1: J !j:2,~- -- 2{} a1n de ~ro llat in foar/,e m·11l!r centre 
~:nfe rit r d e mon8traţiuni muzicale <·11 i:araclPr · ~•'olrir ;~,: l~ultural şi am h1rerti.1-
tu1.t sn<:ee8e. fvo..rte frttmo a . ~e ' ' 91 serie, iu lD:!~, acduia ::;1 i Ch. Dnmi t n'scu
E i i;t.riţ ; a,. Gi\ . ~i m c onfirmăTi în amintirile cd or cart> l-au î11tilnit în acPa. 
nerioadtL. T('OU.01' a itnionodei n·memor<'aZ · ă ultima {'.Offt

0

l'l'tlli;;I la <;;U'I.} 

;, a,!'\istat. p ei<onal la Sa<lagura : „ri t'oi 1Jil d"SJJi' (; · taluar~ · a -~i î ;1seu1 ;1âtatea 
eîntccului popular, de8prc 0011/inutul lm'., ia.1· ·fo fncheiere a a.riif:at twn cîntli 
<'. intâ1·e,tnl popnla.r : flâcăii ou energie, f etele blind .~ i ânlce, hiit1"î ;1.h'. trem urat, 
Mtrînele lini , ~tit lli tîng·ititor" 95 ; ~ir ,o dim Iţcu~, pc a tuuci director al 
]ic.eului din R ă dău( ; i, ~ i - l : tmintr~t . e vorbind, în anul 192;) , în calitate fle 
inspeetor de mnzic;I, b o confrriuţii ţinulă, în eadrul soeiet . ă , ţii „A<:Micmi<• 
Popuh1ră,'' la Casa. XaţionaU clin l~ · <:i d ă u ţ i, d2;;pre muzier1 l'! Î clnkeul nostrn 
IH'Jlnlar 96 ; -profesorul Şt<'fan P an'lesen, c·olt'P: d1' cate<ln1. r.u et'i doi fii. 
::â folclori~tului la liceul „Ştefan e<>l :\iarn'' din Suc<':t•a, a a.:;istat Li. o 
~!' tfcl de co nferinţă . , org- ~ rniza , t<':'L în a nla ~eo lii , p e earc ~ vorbitontl a ilustrat-o 
~,p rin hz.terrnedfo.l iiori1:" Vi: · 11reotnl Va ;;; ifo Onir;''i , dev în ne(~l vreme, 
x • · Iatea, zr~ o yizitit a lui YoeYfrlca ~ prin l92fi, in Horodnicnl de Ru:;, a tri
!:rn irnlu-i urrn:lto:1,rele cuYint<• adrp:-;ate !':;\tPnilqr: „1lm. ne'noie dr' D- st r ă -
•:-reau 8ă cnleg din popor. de la ţ i im . ni. <'P!'a cr. an mai frn.mo.'! 8·i ?ll (J;i de pref- 7 

i"!'iilias (]in mo 1 ~i-.~·triimo .~ 1'. ( · ... ) pe!lil'u. l'ii. acestea n-au 11oie ş i '. nn trelmie s ă 
se pfardă" 98 . 

l\foritelc lui Alexn,ndm Y(wnlic-a sînt n ·c trnos<:ute !'\i de ofici<>.lit ::: J ile 
ti.mpului: în 1921 i ~e eonfcr{~ titlul onorific <le „Direetor ~co1ar" 99 , 'iar 
lUl an 1Tu.'1i t.irziu prinH >.~ to ~fodali a , ,Bcltl ~ merenti' ' Cl. n 100. Acorda,rea 
•fo;tincţiei e~te 1nre~istra1. :l. . ~ i de pn~sa vremii, .rlrl eră rul lite.ra.1· şi arti.'Jt-fo 

9 ~ Scrisoare ex pediată din Ccm~luţ . i l::i data de 8 iulie 1923. Arhh·a Hevi,•ki „ Jzvo r aş u l" 

d (L•;ar 2015. 
93 Corespondentă inte rmed iat.ii de in p:. Ensebi c Fochi din Iaşi. Amintirile t·ompozito

rnlni Alexandru Zavulovici (1889-1976) ln l egăt ură cu Yo1:widca sint r edactate la Suceava, 
'17 febru a rie 197 : ~ (Fond V. JS:icolcscu). 

~~ Y. nota fi :J. 
95 cr. Teodor Simionovici, caiel-man11se ri s .. „ p. 2::-24. 
98 Cf. Corespondenţă Nicodim Iţ c 11ş , Suce.a va , 27 aprilie 1957. (Fom'. Y. ~icolcscu). 
97 CL Corespondenţii !?tcfa n Pa vclescu, Timişo a r a, 17 mai 1981. ( Fonct \ -. !Sicr1lcscu). 
98 Cf. Corespondenţă Vnsilc Onic:I, SuceaYa, 27 iulie, Hl8(J. (Fond Y. Nicolescu ). 
99 cr. „Sc hiţ;I b i o ~ra fic ă", arh iva I.C. E.D„ m s. 6, p. 2 : „Cu ordinul Sccrcl. p.c-n. al 

In sl rncţiuni i in Ccrnă uţ.i ~o. 4094 din 30 iuli e Hl21" . 
i oo Id ., l bid„ p . 2-3 : „Cu Dccrclul ~ n . 5837 din :::o bcccmbric, 1922". 
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r-nhli11iirnl (·ă , J\ll'tblia n fo:".t dl'f't 'l-Wlt:'i. „pc~ntrn 1J1NÎ/.e <7eoM~hilr în d1111u·„d·11l 
cult11:·ii şi râ.:>piudirii 11w.:'fri'I'., în 8W'eial <t d-ntec:u.lu,i 11aţimw/ m;111.i11 ' · mi_ 
Ni1,i a :-;c_wia tiik vrofe:;ionah· lclC'nk mt r itn iî n mai pn~jo ;{ : 1'~1 -. <· nu ~ ni i; 
nwmhn1 d<· 011oa1·p ~ 11 i'ioe · frtiiţ'ii H111 ~ i<-al1 ' „Doina" din Cot-11rn.11i (l!l'.l:~i 10 ~, 

""' ~i al .A . ~1will(1'. 1 • 1: l11râfiifol'1\~fi din Jl11(·n-rina (1935) wa, lo«nit.orii t·nlllllllei 

Bin;1.nţ;ii dP .Jos ul'<>rindn -i n diplom;"i. d e. r ec1u1.o::.tiut}\. ÎHIJ.ll't'Ull;'"i ('l't 1111 
;1,Jh11lll semnat <11' to1 i fo;:;t .ii sii.i elevi, cu ocazia lmpliHil'ii a ,10 <k :t11i 
<le la, înfiinţa . rea. i;:colii (1 !l2 ~ ) 104 . 

hn -.l(ăton tL J'oldorbtul. s u . ~tinătorul ~i . propa.g-atonrl euH11rii JH•Pll
l:Ht~ T'om:î.nef;ti. .·\lp.xandn1 VcwYi<l ea .-:-a. i<tiHs cli11 viat:'"i· î11 anul 11rn. 
„S · iml11 . Uă în .(j ii.rnfr, la ordP W, 80 (t. '111., - ~-<L frdJi/1.•·it tlfo. cf1.i1111.itor11-1: H/îr,,it.· 
in 11-îr.'ifr'i de fj9 til' a.1l'i, rf:iel'anul da „ ~eâl. al ·':!Golii ·noastre Jll'i n111.l'1' .~i ·11m1-st·n1.f. 
mi.l1'gtltor al r ~î. nf.f'n11li.1i no8tru. zwpulo.t A lt:nwtlrn V11e1:di<:a. (flfll · ll · ~ 1~(id11l · 

cJifor ·':l·i ,.iu8prctor dr 111 . u ~fr ii' r· . „ î~i ÎIH ' ('P(\ Lt'('tl. }lorarin ll( •( •J'l)l f•'..;.l ll 

publi<·ax in J'f'TÎ>lta Flit-Ji'nu110 . ~ H1
·\ iar n ·Yisla .Ar·111on·ia <·11H~t'llllll' il'-'.;I, : 

„în :;iua de (i .f.1.1.nie a.c.. 8~1. 1 . . «1.i1•1 : r.~it ili11 1•iafd, l:i Cer11ău(1:, A}e;r·a11dnr, 
V op,1•il,i('.a, e nt · tt. z ia „ ~t IJ ii.ti"Î·n bW•!wintan r·ai'I', 1:11, f 1>1ltii- rf nta. f 1udn ta.tâ, 11 ră 11/ll„-; 
a oela „ ~i spl'i11tf'!1. 1<ii î.·n.sufli'fi'l. fofclori.<d muzical" 100. ))oi a11i mai th·:;:in, I. iYiu 
Rm.n, l'\';\.lizînd prim:t wezpnfarP d.t wm 1w11 i::tlă a. Yi1•1;ii )$Î a . c·ti'vitătii lui 
Alexandru V<.wvitlt·a, ('ntH_„11iilP: ,, I "ia/a, hd 8- tL i<fi11.'i ,,,.i o .fla<'ilrii. Ml'I' 1N1. 

'tnai a 1·1•a p nlf!N' sii arrlil. Jfode81ii. . jl'i.;·li. .'lf/Oi/!.of, 11 pti."n.lli di: !Jl"(it'. ma.teri(,lP. 
i-afo8f ~<? i in om·t r<r1. . .:\'-a;1. !ipat ziarr:l11, n-rw ţinut i.lis<'111'.<111ri ( •.• ) .• ~1: totiw1'. - · 
M! p1mfr spu.n l" - riafn a.c:caMa <t ·î11.fc'iptu:it 1J·p1' flt cea. mai <le snwui. JH! 'rif/'U 

mu . .:foa to111â,111'<1sc<I. 1/in B11<:m:i no : eolr-cţia . df' . ~. OOO d~ 1 eîntn:/! pop11lart ... '' ;_,;; 

• „ .. .: ... „ 

!Ul () <iisii11!'/ir-. ;lfr1/u/i11 „ l1r11e 1J1 1·ru1/i" cworl.lafli 1·1m1pc.zi/orn /11i A/r:xm1dn1 \'oe11it1'„1, 
t n„Ad„ , i\ nillill'l'ar~inr!istil' .',ll u t' 11rc~ti ,s rri a J!l.:11rnl J\ , 111" 11-; , J 8 ld11·11m·i„ JH:.1:1, I! 7. 

1''" Cf. „Sdii! it l.Jio g r ;1 fi c:1", nrhiva LC.J·:.1>„ n1s . (;, r. :.t 
. io3 C f. Con ~ pondcn( . ;i :-Sitol:ie !:'iir ~ iono'>it:i (fost insp~dor g1•nHal primar 111 \ i1tdu i 

Sl•~r . ava), Hm. Siirat, 1 mai 1!1H?. 
in ~ ld. 

ini; Ht·vi,l:i „f.:il ·l'nrn · o ~ " iS 11 cl'~1\ · : 1 ) , \' ! , 1~i:l ! . nr. :'I (n1ai -i 1111 l1•). p . 126 . . \ ces t 11t-rr ,Jog 
va redcwltirlc diferendul Frii'<hrngncr-\ 0 1 ·~ : idca . l .C'Z;il de u11 l·lr :ilti~ .i i :1k lui I „ Morari11 ( :·,•ff•„ 
.~i ndu-se la Vot•.\ ·i cka a<:l'shi seric : „ Hit' l f.ias<·>il 111itH';:Jl 11t• 111 ~r u 11 I C' l c ra•eaznri alt' vieţii , cu111 :,-:..t 
g:'tsi l în totdem111a , :Ll)llci11111î nrlu-se in ln· alltea i.: riji fan1iliarr, tolr.ntcrl lui :i junsesc s :'.t fic I"•<· ·1t, 
l 1i 11~ . .. „utilizat" d1• '' amrmH:i a so daţic· 1>c :ic\iuni :tC':ldt'niÎ<:<' au~trkct·~li pentru ... c nlc ,t;~: -.·a 

c!nt.c(·ului popular rom:1m·sc. Dar clin voi11ţ:i 1111.:i supcr ioart• d repl ;i\i ace11 ( .. . ) colcC' \i<: , -:: 
ajun . ~ ,..,j fi f' pu l>liral:i'"l, Frierlw:o);(•ll'r ii lrirnilc> o sl'1·i,o:irt' ( lO iulit· l fi:1l) ln c;11•t• i1H·c • :1r1. · ~ ~ it 

1li 111 i:1 1a?.1' impurlnnţa :icliviu-.\ii lui \ ·u1·vi d1 ·u, p1111i nd11 -J, tolodnt it, înlr -o lumin:i d, ~faYor;.' · ' I~. 

I.. .\forar iu va ri!sp1111dc imc11ia: 11roft•,111·ului au, t ri at· (I :). \' IT .Hl:IJ) luind ap;in11·e.:1 lui \ uc" '"",;". 
llup:1 nt•ti hine de patru ani l..1 ~ . ca :\lor:iri11 \ ' fl µnl,Ii<-a a<: • ' • t~ h'i c on·spondc11ţ:i lmprc unil cc " 
sniso:nc 11v1.latatii <1 lui Georg" \ "01·,·i t.in1 . fiu: lui .\lex:in dru, prin care ac · t'~l<i i~i ex p rimii 
indi;.:rn:irl':I !:.I ii de afirmaliilc f :il'\Jl~ in le.~:l lur :1 t' ll n11 1nl'a p :l ri11h': lui si1u (Hrvisla „ F:.'lt -Frunu;>· · 
(C c • . rnău!i) . . '\; , Ht:n, nr. i'> - G (s1•pl. -dt•c.). p. l i'H - 18.-> ). F ri1~clw.1 . g n c r se ya piluge de ace ;;„\ ii 
„ indi s C'fl ' IÎ~ 1w111ai<111Zitii'' inl r-o stT isoan' adrl'sa!ii lui O\'id Dc•nsuşiunu (:27 tlei:. Hl'.lf1). (V. 
Srrisor i < :ă lrt: <>11id D 1 : .-is u ~ia 11u, •lP. !'ii„ p. :i:l- ·· :H ':'i 1>-. :"1S) . Cu tu:;lc uo'.csh·a .\L Fr icclwa!-(0 <'1 ' 
va i·1·•·u110:15l <' ş i , ·a :.i prcl'i:-i . i11 p r1•r:H•1 \ 't.1lm :1nln i p 11 lllical ln Hl·lll, <:011lri1J11Pa l11 i :\Ic :1: 11.u 
cir u \'0<•\' Î<il-:1. 

111•• l<t·,·i,la „ .\ rWl• llli:l" , V 111, Bt:l l , nr . 7, S. H. p . :>i - !>8. 

Hi~ t.h·iu l~ u ~ u, JJ,n /111 t·nfr!hilor lll i:b.: t'!°nfrct #·\ .'c.t:,111<11'.'l Voe: i" idc(.\ ln „ Junhuea Jile.r~ · 1 ··~·, · . · ... 
XXII. 1n:1:1, nr . 7 -- ~1, p. Hll · IP.-„ 
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J'în:"i. ill H\Olll<'lli11J tll' fatit, <lll r1 1,.;1 l'l'l' l.lJWnl1P f'(•](• lll ;lÎ ll\lllt!' di1111'1•. 
1iic ·~ 1·T1· 1t tR.-: i \· ('i 1·nh'qii l 1wsi<· ::? .:)on, 1·Hr;1 in (' an· >'(' i111 ·l11d ':i duhh•1(•h·
~ tiph· 1 <·1e ) . Î n .\rli iYa l11 :-;1i1u tu!ui di· ( ' 1 • 11 · r-1ări 1~1li o logic · !' ': Î l>iah•('Jnlc• \[; "1' 
''ig'lll l'<lzii , ·111 Jllll pa <IP HUHH!>'('l'Î"(' lll'. li~ Ul\ ]H' l lll do":\!' (l ~· l' ih-, J .17 llh'IU

di i ) c·c· 1·11J11·irnlt> 1l'm1sniNi J"P:1li zn11· intre anii 1 ~107 - l!l'..!1; t>:-;te Yolunrnl 
f·U <':.l-n' . \le•\ arnhu Yo<'Y i<l ('a a. pn r1 i< · i paL J :1 prim1tl <·Olll' m·;-; dl• c· trl.-~1·1·i 
foll'lori (·p org;mizat clt• :';oc·i<'hlitc·it l '«> !1tpozilorilor T:orn.;l- 11i î11 f <•l11u ; ~ ri 1 • 
1~1:3 ; ) toR . .111 tt( ' f' <' a~i n1.:t]J:\ (ms. li) se> m:·1i a fHi. î116~ 7 t·aiel.e 11u1Hl'l'Oiate: 
XX:X\'l (t10 filt>i, XXXVII (."iO file), XLl (;"iO file•), XLJJ (:10 filt"), XLI IT 
(i'iO fiii~ ) , XLIV ('l!l file). -:\:'L\. ( ."iO fih·) . H<"liizit.iut1atP el;' J11 ;;1it.u1 ul el(• Fol 
dor, in annl J !l1<i, <l< · la imrn1 ':' ii r "!C'lmi ~ I ului 109

• Fie\·.an• c-ai14 poarll't P<~ 

<·oŢll•r1 ;L ~ l'rî ~ (]p mi11i'i, lln11<\ toa1'Pk : 1 i1lul Oî11ff'l·1· 11(JJi"lifan ; t1dl ~ 8t d1• .lf!.
:ranrlru l '11 i1·1•id1:11. ditt'(·/or al :jl'1><1l l'i 1it·im111·1· 1·1·Nfi'llfo În .lfoian . . Melodii ..-1.1 

~c; · i. .frlr r'i 11 ~. t L mnwl.n1l cai«>tnlui (XXX\'l. ::\.X.X YJl, X.LI di-.), nmnp11•lp 
dP online· intn ~ (•.::ire se înscriu pi<•selt>. irn· ln se in ('. Ric•t. A stfol ea.iPtul XXXVI 
;·upri111lc• 11r. 17:->1 ·-·-1800, c:<tietul XXXYJI : m. 1~01 -· LSfiO, <·nid ul X Ll : 
nr. '.;lHH ·· '.!O :JO, 1·a.ie1u1 XLII: 20!>1 - :2100, c·aiet11l XLlll: '..!10l - :2l .-1fl, 
('a.iel11l XLlY: '.!l~>l - 2200, c·a.ietul X LV: 2201 ·· 2:2.'iO . . \1·P:i.:-; i ;1 grllp : ~ ; · 1•, 

hi va.i<>tc• a (·îiP :-io nwlodii firn·an• .. (·on~hill:ll i' i l'U 1111111 ~i .rnl d;• nnlill<' c·,·1 u.1 a.i 
:!'tl;\.rP id<•ni.ili<·:1t pili:! ~ l < · lllll ( Jlil'~a. nr. :2:3.-,!l afl n tă la IU' .S. ) li\' :-;uger<':• z il 
r- :·d :" !l'1 i1.a a ,i.;-; <le c· a it'te (l -- XJ.VlIJ) ~i a unui loial d;• :!.-100 dt.• pie ~ 1· . 

. . . ·''.:,: ;( )'~,~~ c,i / · ; ::~ : / , • ,;; r.-
. . . . / , 

. : ·. d_ „ ( ~.f.';t · / -;. - · .( .:(-: . .:. 

- ~~ ~i i:~ i 
:.. /- ~~ ~ <-<'.' < · '. ·''·'!'"! 

Copcrlde unora. dintre caietele-dosar ln care ,\lrx:i n<lm \.'oevifka ! ~ i oruona lranscrierik 
<'lefini1ivate (Arhiva u:.E.D.). 

l tJN V. ,,i Jordan Datcu. ni1:ţionaru/ fnfclor i.5/iior, vnl. 11 , (}p. cil.. , p . 297. 
100 CI. (;r:i\ian Jncan . . Figu.r i de (olr-lr>rişli . A/eJ.·1.mdm Voevidf11 ( l ilG:! -- J.'1 31 ), Cimpulu·:t:.?: 

'MolcljowJ1 e.scJ, 1961 , rns„ 4 p. 



ordonate, probabil, la r'indul lor în 10 volume, a ş a cnm menţionează în 
mai multe r1nduri muzicologul ş i compozitorul Liviu R.usu, bun cunoscător 
al culturii muzicale bucovinene, al activităţii lui Alexandru Voevidca ţio. 
Totalul transcrerilor aflate în Arhiva I .C.E.D. este de 496 de piese. 

La secţ ia de manuscrise a Bibliotecii Centrale de Stat e află restul 
co l ecţiei, peste-2000 de piese muzicale, ca ;i o mare parte dintre textele 
poetice culese de către diferiţi colaboratori ai lui M. ] 1riedwagner, recupe
rată de la moştenitorii savantului austriac în anul 1968, prin strădania 
muzicologului George . Onciul. Transqrierile muzicale figurează . în mapele 
de manuscrise nr. 22.218-22.227 (59 de balade în ms. 22.218, 40 coU''»d6 

Filă din manuscrisul lui Alexandru Yoevidca 
(Sec ţ ia de ms. a B.C.S-) 

no in studiul publicat în Junimea literară (v_ nota 107), Liviu Rusu iodică următoarea 

grupare în 10 volume: vol. I - cules în 1907 (nr. 1-250), vol. II - cules între anii 1907-
rnoS.(nr _ 250- 500), vol. III -1908 (nr_ 501-750), voi. IV - 1907-1909 (nr . 751-lOf.lO), 
vol. V - 1909 (nr. 1001 - 1250), voi. VI - 1909 (nr. 1251-1500), vol. VII - 1909-1912 
(nr. 1501-1750), voi. VIII - 1912 (1751-2000), vol. IX - 1913 - 1914 (nr. 2001-2250), 
vol. X - 1916-1919 (nr. 2251 - 2400) . Tot aici face m e nţiunea: „intre anii 1919 - 1924, Ale
xandru Voevidca a mai cules un număr de 300 ş i iarăşi o serie de cintece al căror număr nu a fost 
stabilit". Aceleaşi date sînt reluate şi ln amplul studiu „Muzica fn Bucovina" (V. nota il.3). 
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ş·i d·nlut de ,\le.a în ni:-: . '.t!.2lfl, 1 !I l>uN'fl' iH 1ns. :!2.2:!0, t:~ c·inft'.ee cu i,pxte 
liccnţfoa!'le în mx. 22.2:21, :Hli uwlodii in.,/rumenfale (le joc în ms. 22.22(i, 
c.elelalte mave <·onţinînll, i:n gNwral, cî111 e1·P 1woprin-zi$:t-, printrn cal'e sînt. 
amrn;tpcat.1•, insă, ~i alte genuri). )!::;. 22.221-i c·uprimlt· 1·ontribuţi:-"1 , mmi 
alt f·ola borntor al lui 11'rie<hval!ner, h;iflor Î(':-:nn J in What:i-J~o~nia (:~.) 

t·le <·îuteee auzite în Cernăllli intre )tuii J,.;:18 -- 1·xs4 :--i notate (till memorie 
în!l911). Cole<· - ţ.ia de texte :p~>etiee esi<• inwntariată îi~ mapele rn,s. 2~.229 -
22.248. Pr·intre acestea i;e află ~iun mic nmnăr clP tran;;erieri urnzicale apar
ţinînd altor persoane {10 cînt.ece no1 ate de înYăţătorul Vasile Huţan din 
Vatra-Dornei, 10 nota1ii nrnzic·ale din \'oi1i1wl. tramwrieri ale nnor pief;e 
rutene etc.) 

~~ ···· 

-~~ 
~~ ~=~ Y~lc"~-
~#2f;:tt':.;;fi:-'.(:.:0:: · 1f;r .. C'k ' ,. ' 
> > <. L> . . .. ·.·. !. , Oi>. „ .· . 

F:l ii din ma nu ~!Thu l ;ui ,\lcx::n<:ru \'oevidca 
(,\rlt iv:t 1.C.E.D.) 

La tctalui pie::;eiur muzica.le p:1~1ra1<' in ArhiY:1 J.C.RD. i::i la Seetfa 
de manuscrif'e a B.C.8., poi, fi adău~ate hK;~ ;• .111 n~i11\a . ti\ · 2i30 de })i(•::e 
incluse de }'riedwaguer in v ihmrnl publica1; în :11 •ul J !l·JO, piese eare lipse:,,(; 
din ma.tel'ialul aJJ:-i,t în (:m"'i.. 

'l'ranserierile su1t conscn:uu1.te tu 1nult:\, grij;'i, tîpil':ate am putea spune. 
FiJele cu :portativP, Pga!e ea clirnen:-imte (('.t:<l. 31 cm/33 cm) au notate în 
partea suveriu~uă. tlatele unei i'i~e fonog1:nni1~e : numele., prenumele, oeu-



J}•~( i<1, v irsta info1·mat.ornlui, lo<"al il .<tlPa d<' origine, loealiratea .in (·are ~-;,. 

f ;-~1,:ut <'- Ule ~e1Pa (cînd N>te c·azul), jucJe~ul (doar în volumul trirnb la eon
~ : 11rfiul Ol';!~Hlizat de. ~ocietate:a. Corn pozitorilor 1<01u[tni în <mul J H'.!j ), 
1hd.a, lOate «Uprin~e ÎTll I '-0 rormulare de gPillli: „A dntat CA. {'()'ilWm-ic.a.t • • . • 
·C1Jmiiniuat ilc .. . , ..iuzit d.e la ... ) A:ua 1'.im·u (Ana a lui _,Yistar 1'imu}, 
! - t'iranoă ile .Z.'2 a·ni, -ln O.ura SmlO'f•ui, fo 16 aug1tst J91J". U rm e<Lză titlul 
p)e~e i, df\ ohi<:'ei primul Yen; al tPx:1 ul11! (frecvent o fonuufa inYo('ativr, 
ti pică: „Fr-u-1tză 11crcfr .. .' ', „Foaie •1>aâf. •• • "), uneori refrenul („llf:î.ndru
Uf ii dragă'\ ,!Jfăi lii'fr7itii, bădişor ' ' Ne.), mrPmi titluri <·\lJ'(' s~i :<U!!ereze 
(:011tinutul ,,;au ;:; tilul _piNei („Ga-nruiu", „Oum o·lntă uuoi-i", „Doina ·vo·i'Jl.i
c ;°1<>r~' ). Urwle titluri :.tint urmate tfo lllt-.t.d, imwa ,.C1nte« ·vechi" ('..are e-..:prirnă, 
el~ <:ele mai mullt' ori, i1nµrp :.; ia i11!Np1·pi nlui l.n lrp."ăt u r::t cu melodia d n-
1 .;d.~t :-;; i Jtu l'e<\lil<•tea ;-;itui:'nii ('Î în tin1.p. 

Urmeaz~ tnm :;<·rierea p1opriu-:d:·;J. \'opyi1ka !lo1e>az:-l d o<U' p ri11 ~ ::0 

< ru ff~ me lod ică a dntecului, fi:\eî11d a.bl'ltrncţ ie de eventualele v:1ri ;t\ii d m 
„1.rnl'ele ulterioam; rnalizeaz;l., probabil, mai multe versiuni grafi(·(~ dintro 
'"m" akg < ~ pe al'eea. <.:OUf\i(l.0rnt 0, J nai t'i d<•!i\ n·a1i1 ::i,tii ;;o i 1 cn · ~·. L 1 < ' ,c ·ea ~ t~. 

!'U llCluzi~l llH COilUUee C0Ul}Hlolt1 l 't•a d nb]t ~ l-{']oL m n.i 1 ar <l li'Î pJel d(lr, i d . ent~
JÎ(·:;I,\('. În a~tft • l lle ~it uaţ : ii, <latele ineloui<•i (infonnal'm. !rn-, d :t.1 ;-L) "lttt 
:d('ntic.:e, tr<.Ht ;-,< -. ri l) rilt ~ 1neiPnî.inc1 \r1.~ ;\ rno«lifi6H'i de i·wriituli:'t. ]\•11t r11 c _xP11 1-

pM'it'are am ~ i.le suna dintre· n ttmt>rmH<>lc' var ia.ntt> nw1od.i«o alt> 1•i 11 l.ecului 
_J'r · u. · n :~ ă 'l)t•rde, iarbâ ·ncayrii'=, l.>im•(·imu.;t·ut ~i t.l a 1orit i~ antologi<:ci prdu
v · r-~u-i eorah> apartinînd {:ompozitornlui <.'011 .:;·wHtin Jhtciu . îu ni:-;. ~2 .2 ~3 
(.H .0.S.) ac<•asLi:'l pic ~ă . l nn t.i ncl 11 r. (·l't. L <· ulc~i ~ ;l in :-i uce~n · a dt> 1:t .:\bria. 
'Prifoiu 1 ţ . unrnl'i:'i tl<> 2{l ani, d iu Mitc)('111 1>: :1 „ ~0 111îr11c>i, la data tfr' ·11 . iul;~ 
J !.107, apare ele două ori : la Jila :? I. .~! la rii:t :.! -1U, pn·zp11t i11 d urnl~ - 1\o;:i. n· \ ~ 

;t~• ~ m:"rn ti ri ~i <h · o ~ dlili : 

f. :..!1 f.:! .11; 

Andanfr eanlal>ik :'.[odo:r:l'..11 

., 1 ( 4 111.isuri) + 1 (-1 11 t:'ls u r!i 4 
- ·· ··-·--- ----- ---„-·- ·- ------- ---

------ ---- ------- --- - -
F i1.ia la 111 ! 111~ -------- --- ·-·-- --- --- ---- -·-----·---

Fnrmuh iniţial :l 

:j; • ~ ----r-2:'= : ~ - ~ ~ • ' ~ - :-w - ~ „ . :w-;t.;J. .Y rqgo 
fGa-. e ve. - de _ _ . ·-

1
. c . ,-oa- 1e rer-de -„ . __ _ 

------- ---·-···· -- ------- - -· 
,\ m]Jitus VI! - 7 \ ' li - -; 
--- ----- -- --- -----------

A spect modal I 
_p_r_c_d_o,_n_in_a._n_t ____ , ____ f_ri!'! __ ·i c_· - ---- - - - (ri::ic <'li fn·pte lll'lbik __ _ 

Tl't•pte mohilt· I fa clil·z. s ol -----



Iată ~pre ('.ornparntie (•ele <]ouă t nmscrieri : 

Andante cantabile . 

f , 21 f1;p_~± H 1 67@ i FlîQ Ir ~ 
Foa -ie ver - de _ ___ me- ri- ~o ru, 

Foa - ie ver - de __ __ me - ri - so ru , 

I J. 
, 

! 
. Gnd e - ram __ mai__ bot - nd _ vio · - ru, 

I J. j li 
Gnd e - ram__ mai___ bol - nă _ vio rut 

t. 21.6 

Foa - ie ver- de ___ _ me - ri - ·so - ~u. 
' 

Gnd e - ram mei 

Li1iia mdodit~L <' f'>t.e redafa in ;t::;pedt'11:' l'Î t'Kt>I~\.iaJe, not(•lP ornamcn
tafo, (kS<'lWÎl' uwhsma,tkP a p ~ thncl foarte mr. In f<•lul a('p:-;ta dntecul 
e ~ tc :-;eh<·twttizat, , ..;; ' 1rih ~ i1 ~ utu•(n-i, prin ah"<:'Jl\.a mwja dintn· c:.omponeu
h'lc: (·a1 ·1· li confrr ă :< fM'(·ifidl.at<'. YoM·i<fra Jll'iYt'~k nwlodia. popularlî. 
prin pri ,:mn. un!'i intu1>1 · 1·t:~1ri tonale. Folo:-;(·~k o 11otare n ' lat . iv~1., în ~mf:ul 
cil, nu rt' :'i llf' C 1~t Îll ~ lltinH '} L r1•all"i. hi. e ~ n · 1~ au tost i11torntt:<' nwlo<li ih· voc·.ale., 
;:;i aJP~.w llt> ll t:rn fixan•a P<' portativ o finahl. l><' eatt~ o inzef:.trpazi:'t en atri
butr.le tonicii~ not irttl h~ ehcit\ :1:nnura prer:,upul'ci tonali trăţ:i, iH<.liforN~ . t 

de coJtfi:.,.'lll'aţ . ia modului :-;au lle ambitus . Ca LU'Jllll.r(' sint frecn-ntt• M -zu-
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l'ile r.îrnl sUTil'te :pn1vazute cu alt•·rn .ţ.i i cornit ituti\'(' la armm~ . nu apa.r 
fn dnteeul n~speetiv i;au sînt ~nula.te sist{'rnatic }Jt' 1mrcur::.ul dl'Sfib:u
ră1·ii mclorlicP. Sînli şi situaţ.ii, de altfel puţine, în c2.re Vocvidca nu p1Ult1 
nici o armnr::i, altt'ratiill' fii.11<1 nntat1• JW pa1·r·m·s. P<•ll1:ru »trudm·il<> cfo 
tip 111<1jor :-;1." 1>r„frr~1 to1mlit i" 1ţ . ilt• ~ol major, Fn nrnjor, mai rar H1·, Si 
bc1111il, :i.·Ji l'lHL . ~li lwmol 111ajor. P„111 rn 11wlotlii11· rninon• xînt» folo :-; ite 
tonalitr1t ilt• sol minor l»H.U mi minor, 111ai rn.r la., n.· ,;au Ja mi11or. l>I' urnite 
ori, nwlodiih• eu s ubton .«t u l"ll ;-;t.ruct11n1 iwwlul:tlol'il' 1'f' - mi sî111. <·011si
dera t(' în tonali Lat ... • a. irnlit'at ~t de s 1mdul- . ~11hton, finala. apihîrnl e ;1 o 
cadl'nţ:î llt" t.rca]Jt:t a. doua. ' 

:)i în <·cea t .t" prive~tt· . rn1l<lil't'a rit.mulni, Vot•vi<len, S<' dov1·de ~ tc 1ri
but.ar tt•oripj c!la:-.ic(• uccitlenl.a.Je : toaLt• n:1dodiil<' l'int încadrate în mă l' m·i. 

Esfo preforn . t.ă mă s ura de ~; 1h·Mul llc fr1•t;v1•Ht a:pa1· mă:;;ui · ile de 1, 
~ Emu ~' cea din urmă , chiar ~ i în :>i i tua.ţ.ii cam n-au nfoi o legătură cu 

mult; indră}?;itul ritm de horă moldovenească (în doină., spre e:xNuplu) • 

muJt. ma.i rar pot fi întilnitc măsurile !' g, ~' :. în mod oca.ziona.I, 

pe JHLrcmsul aceleiaşi piN1c pot alt<>rna două măsm · i : ~ cu ~' ~ sau 

~; ~ cu ~ de. Relat.iv JH, ritmurile danl'ant<', rPm:tr<:ăm fa.ptul c~ 

Vo<·,·i1l ca nu s 1·sizc ~ az:1 ca.raetNii;ti cile Ristt'mului a.kRak, folosind pentru 

nota.n •<1 ac„·stuia măsura , de ~. Fifr ă îndoială, forţa.rea ritmului de a. so 

1ntaclra în rn~t.l'uri a avut eoll"<'einţc', cd puţin în CPea e<>. priYr~fo dnkt ul 
propriu-r.is : modific·an' a unor ck::.;1"!L<' )'itmiet•, a raportului dintn· valori, 
suprima.rea, i11t.nHIUePn ·a :a11 ;:eh im lrn.n ·a tluratt>i pauzp}or, <klm1 ul n na
cruzic al un oi· frazt ~ HlllZi<· . a.lt ~ Pic'.. V:l.dwl abs1.ract ic>, în11ă, de Te laţi a cifrică 
de la încP}mt.111 cînt-t•cului, <·a. ~i dt' harp)p. de rnă !'l ură, nu est(~ prf'a <li l'icil 
de r<>con::;tituit af'p<'ctul na.1, flrn·ni.a, :-;pecificP l'itmurilor d(' tip „}):'l;I'

Ja.ndo :i (giust.o-sila.bic, p arlando-mb::i.to ). ])p alt.frJ, VO\"Vidca însu~i încn-i.rcă 

Sa l'Ug'(.'l'e;w. at.mo:-;frra, JlÎl' f;t']Ol' 1.rnn:->Cl'Î :->(\ ~i, într-o Oll.l't>C:Hl'r. lll~ S UJ'U , UHl'le 
as}wd.(• dP ago~ic:J, prin ind i<·area ri~"1.noai.:i i a t.(•rrn1•nilor 1fo mi~1 ·<1 re, 
combina.ţi :u)p:-;ca. cu tennnti clP p;..;pr<>;;i1·, con~aeraţj ill lit<>ratura nrnzic ·: i.lă. 

univ„r ~ arn. P1•ntlu l~ att- goria . eînt„•c.ului Jll'opriu-7.is mi ~ can ·a cea 111ai 
obi1:'J'mit ă. c·st<> Andante, mai rar Anda.ntino sn,u Moderato ; foart<• puţ iue 
ID(']odii ~ int plasate în mi ş că.rile Pxtr<•rnt•: Largo, J ;PJlto 1 Adagio ~au 

.AllPa'J'O. Intlica,tia <11' PXJH't'SÎl· cornph~kazii tt'l'llenul de m i ~ eal'P ~ i, unt·<1ri, 
11 f\ Ubl' tituie : COJl (' f;pl'P8RÎOTW, COJI S(•Jlt ÎBWJtt.O, COU motto, }ampli to;;o, 
doloro:-;o , cant:ei,bilt•, amoroso, ri:mluLo t·t.c. C ikndată Yoevidea. ;; irnte 
nevoi~ L folo:-;irii u1101· h 1Tmeni cam ,.;ă, exprime mai pla::.tic avarkn1·Jtţa. 
m<>lodiiJor la, r-;paţ.i ul românesc : rwt.-iona.le, pastorale, recitath;o, legănlr.t de. 
Men\.iunea <u.l libit7.tm. sau rubato indicii. o de sfă~ ura . n· r itmicţt mai lib('ră . , 

în timp ce f.empo yi-nsto se reforă la o H 'Kpt•ctarp :-; t.dt.1.~L a tempoului ; pe 
parcunml w10r transcrieri se m( • nţ.ionear. ă prin rit . . . a tem.po modificarea. 
gra . dat ăi a mişciiz·ii. l'it>sele irn;trunwnta.Jp sau cîn t(• ct- lt ~ YO('.alt> de joc se 
situează, în tempouri ma.i rapide : cel mai frpcvcnt Allegretto (giocoso, 
scherzando etc.) ; Allegro şi V ivo poartă în general menţhmi care tempe~ 
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l'(':'.\Z~i, mişcarea ini( ia.Iii (ma non troppo, moderato etc.). Abundă melodiile 
eu inqic~itia 1'empo di hot'" :-;;i r.l1iar Tempo di !?îrba. 

ln e~rn tinuar<'a. trnnsc:rierii rrmzicale, Voevidca· redă textul integral 
~ 1. l dnteeului indicîn<l ~au nu gruparea versurilor în strofe; rcpPtare.a 
YPr,.;uri lor 1'<' notNt.;r,i\, eu „bii-;''; refrenele Rînt integrate în stTOfăi ::;a u, fa, 
. " i it'~itul k:xlultti, :-;p hlct ~ o unică menţiune: „D ' ttpăfieca . re vers « l\Hndntliţă. 
dr:lg-~i. ! »' 1 de. Dintl'e. (:> lementele lexicale cu caracter improvizatoric 
,-,pp(·.ifict\ rnonwntulni. interpretă,rji, Voevidca notează. cu destulă. consec
Yf' . nţă . .ctila}JtJ, de <:ompletn·re, atît în versurile de sub portative, cît ::oi în 
rt'st.ul textuluL Anacniza de 11p·rijin (că, şi, da etc.) nu este 8c·siza.ti'L ca 
<'lt•nwnt în a.fa1·a wrsului şi a frazei muzicale, integrarea ei în rîn<lul 
nwlodic dr.tcnninîrnl a.Rpecte heterometric(', în contrast cu izomC'tria 
liJiaru1ui octoilila.hic aprm1pe ~ eneraliza t (cazuri de vnnmri l1exa::;ilabice 
siut ext1nn <fo ran•). Alte cazuri de hetcromPtrit•, JlUtine de altfel, Rînt 
eon;;;ecinţa unor inrtl>ilitil.ţ,i 1fo transcriere sau :i preferinţei pentru forme 
lit1•rnrc în <l c fa . voa.1 · 1 · ~ c1.·lor populare. O s i t . uaţ;h~ a!llhig u ă în relaţia vers -
mnlodie ap;m· Ja, st'îr~itul rîndurilor melodico interioare sau finale at1mci 
<:ind un vc,r:-; acat.a.k·cLic corespunde cu o frază mu1.ica.u~ mai scurtă cu 
~ > unitate ritrnico-m< ~ lodi cit : 

} ~ J. g @ e„ n .-~~ lJ:~a 
;„ co • bori._ din _____ deal la va /le 

& c 1· J E'.l"IU-:t•@ O F , I 
. Şi flJ n-11l lta.3 • pQr- dt- 11in; · 

::;îJLL })m;il>i.lc dou~ interprcti'ffi: fie o apocopr~ Birnpltt final:t, fie o diviziune 
l'itmi<.:ă, nese::;bm.te i;.i nenotate ele transcriitor. în volumul 1>rezentat la. 
cot1c1u·s în anul 1925, Voevidc.a remediaz(~ în mare p:nte ace:i.stă. inad
V<' l'teuţrL, o-ptind pentru so luţia diviziunii ritmice : 

Fron-ză ver-de trei mag - da - le 

În coca cc ]ll'ivc·:;;liC\ rno(lalitatra de tran1'erierc a l.ex:tdor, Yoevidc:1 
i:;e conforrne~tZ~L, deşi nu consc<Wc•n t, i.nd.icaţ . i ilor cuprirn.;e în Gh-id·u.l pentru, 
cnfegere 1<;i notare, înccrcînd Ră redC'a in :;cris Pfocteln 8ono1·e ale vorbirii 
pnpulal'e, fiirrL a foloRi semne dia.critice . ARpnct;de de lexic sînt notate cu 
~riji't, chiar da.cr11 cxprc;:;iile dialect.ale Hll Rint glosa,te. 

:Fiecare filă poartă, în part<•a inforimu : ă Remnittnra culegătorului 

(ortografiată. atit „Vo·1:evidca„, în primii ani de culegere, cît şi „Voevidca" 
:îu manu.ilcrirnl din l!.J25), unn atăi de funeţi~1 l><' ca.re acc~ta. o deţ.inm1 îtl 
monwntul cnfogerii. 

Cercetîud :;:i compal'ind datele înscri8e pe fiecare transcriere, rezuHU. 
·O :' \3 l' i c de a,t;pccle deos<\bit de interesante. Axtfcl, perioada. in caro are loc 
;1.t·i. iurw<t de colectare înc<'pc hL 11 iulie 190î în Succ~wa,, ultimele pie:-;e 
jdeutifi c.a.te pînăi în pl'<'7.Nlt fiind nohit.c b '.31 m~ntic 1931 în C('l'Tlă:uţi. 
Îil aee;L s ti'~ pN·ioalli1 Voevi<ka lilCn~aztL în .:!Ml df! loea.lilâ-Ji (:;ate, comune, 



urn.;::1·), lul:ntl lt~l!':li ttn\ (·U nn m1111;'u· '11• 'lfi:! ~z,. inţ'u1·m1dori: 111ttjorifal:ca1. 
ţ . amni (:114, ineluzîwl în a.1·1•as tii. 1 · Hră :!i 1·1·i J l_ l':'lZP~i. '.:! 1w\;r,ili, ;{ eioh<ini ,. 
1 ~culptor s~wse, ~ vit.itii, ;) sPnitoi11·e, l l'.Ojo1·ar, l f<1dor µ1n:-tcd) .. \ . dnua._ 
.eal t'g-oril' :-:w·ia lii dp;-;t ul dt· hiJ1t• l'1"pn•:CPHb·1..t.l1 1·st 1· h·a a ca1hdor d idn\'1.ic1• 
(;jH tl<• invut.~ . (nri :!Î un T>l'ofrsor d1i lk1•u la ,,an• s1· :1daugi:1 1'.! :-;11\ii i:;i fii r.1· 
t1e i11d.U11Hri). (~rnpul Eiut.i.rilor ellj)l'irnlt· ;17 111· n•J>l '1• z1·111.all\.i (,,lrrnt:iri 
1'~tLP:)li'\ „1·înt:h1•l·i s:ltt·~t.i' ' 1'1.e., ÎJlt•lu;-;i\· o fifr:'t rfo JiJ.uhll'). l"n111•<11.:l Ull 
grup d1· 43 de.Yi ~ i Ktu1.h·111, l, un Hltul dl' :.!;{ d" 1.>l·:·l~1.·11i {prill!J'<' <.«tfr un 
ing-iJwr 1101.<1.mic·. ~i un ftrnc·ţ,ionar C-.F.lL ), I ]H'Poţ ; i ~i '2 Koţii <11• J>l'1·11t,. 
!) C<llllori .:-i '2 ,.(otii cll' e3ntnr, 1 pălimar, .l nrnn· 1>1·op1·il'htr, 1 suprnnţ!111·

t.ol' tl<• ffrnl.i'.tl::\ll, I. ca,W\, dl' 1'il·n11·, J ţjgan j Îll ~8 fl< • ('aZ.Ul'l Jiii St• pl'l'd
zva.z:) •H-UP•Lt. ia s<nt a.vart1„111•llt.iL so~ iali'i . a. i11Jo n11tttonil11 .i. T>inlre ac:1- ~t i • 

7ti:J <fo infornH1ito1·i, -t:H sînt f1 \t11td, <IP la, N\l'l~ a fost Hobll 1m 1.ot.al d.e 
J.'.3<"\0 ll4' })Ît'Sl', fa/r : ~:l!'{ silit harh:-t.ii <·an• <\,U [Ul'Jl.h<t.t. J .ta:) J.IÎ\ •:<1•. J>iutr+ ~ 
anali;r.i'1 a gn11i1dor de -vÎl'l' t:'l rc·r.ul1l'1 mrniit.on.l'l·<t ;-;it11ati1· : 

Femei H.:irh>1li Totul 

l Hl - 1 ;) nni li 17 !14 
li lfi - -:1'1 ani l l ~r} ;~J 2-14 
111 21.i -· ·Hl :mi 11111 1:a.1 :z : ~ ~) 

lV 41 · · ljll ~lllÎ 
.„ 
;}.t :-l 7 11(1 

V P"''J' I\() HHÎ H 19 J :l 
Nl\p rr.eizat Hi 2H 42 

TO'L\L ,l :M :tl8 762 

OhsPl'v~m 1"f1 rn<".iorita.h'a i11krpn·tilor a1mrţi11 g>n1.p1•lor tl4' vîn . d . ă: 

II ~i Ul <'l'N~ te (•); plfoil, îatr-o oa.1·<>eH.l'I' m~ . i-;m·;t, a.liHul'i dt> <"01HJ1or.it iai 
Kocia.l~t ~i :profrHiom1.h1, un1·k a .~ p1 ; d:p p1.(•rog't'JH• alt· m:1 tNialu1ui 11rnr.ic<lÎ 
cul1•x, ~t . iut . fiind d ti1wr<'t-ul <'l't.e lmi.i s111mx i11flu1•Hţdor d1• toi· frlnl. 
in ti111 p ('I' virs (,JJÎC'.-il Kin t mai 1·1ms1·natori. Ym•vi1!<-a. Jlll t•zi 1 :\ ~~1 c;11h·:1µ;il 
dl' la (·01iii : !14- iii• i11t1•11•n·t,i ::;p >1 ihll"a.ztl întn· 1 O l:( Î .I .I aJ1i - - cl1·~i l'<'l)Htoriu~ 

pro pri u-;.-.is a1 eopi i 1111· 1•stt\ a.l)1'Pll t ---· dind ''h iar t;i t;ulat.ura el<~ „cînti\n•ţ. 

fi:'.U.1•:-w'' unui h:l.hd d<' I:~ ;l.lli 111• la, c-a n· 1_·ull'g'P fi pi t>>W . Ct•.11.0. ma.i t.i lll'l 't' 
jufonw1tmu·p <lll virst.a d„ JO :wi (t ia.t,riwt Boc·<t, d1.•vt1. di11 H1)ill~ll.l1:1 . , . 

};Ii11odont Cojm-. t•l1•vii (I ill :\ii hon„.11i ~i () ll'l;-truha. LU}Jll, ţ.:i r:m1·~l din 
Pojorif:.1 ); c".d mai vîr1-11 .11ic (•stc" 'l'oad1\l' l'alanmi:, 111 ~ ~1 dt• aui, c·.Hntur 
bis1·ric1•!·W îtt Sf. Onufri. 

Hitnml 1•nlP!!tffilor t•stt• ineonstaHt: ePll' mai urnHl' uota\ii :iÎJLt 
fă . cut1· illll'l\ anii lHOî - lHO!) cîml Yot·\·itka :-.c· <l\'l>la,:-t<'azii. in apro .drnnth· 
.120 tl1» loe~1lit~ . t · i 1:-\. can· st• atl: :: m~ii · eu11s1 . •111Jt~trik din t-;1H.:1·<'l·V<t im<11 · . -~ i 

av<'a domkiliul ÎJL <tt_„('ast:':'t ix•rio••diL Frt • t : wltţa . 1Lq1la.sihilor sc<Ltfo UL auii: 
ur·miHAH'i : îH J!JlO e.uh•gp în l:t lot'alitfiţi în hmilt· h1.Hua.rie, fobruil.rie
~i august, ; in lHl 1, din iltlLÎ<· p\11.~ . ia 1h·t.t·mhri1', ('.p1·ec·ll•azi'1. -l loc·~~lit.'lt - i„ 

l'tîrnl in fi1·C"an• dt„ l--· ~ ;r,ilt>; in 1!H2 fat.1 · d.tt\ o tlt·pb1':i.l'P ix· hui~ (<1ill 
ianmtrit• pinii. in oet.omhrk ) cuki.rîud din 1 l 1oc-.a1Wlti; în 1!11:3 sl. răliatt• -

9 101'.fllit . ii . ţ . i la. ea.n" :'lt• a-da11g~t (·ult·.g·Ni în C1·rHrwţ . i uJH14'-~i mutili;e ÎHLn· 
t.in1p do111icil iul (in lo tal 1.; zilt\ din ma.i pîH:'l î11 tl1•c:t·rn hrit•) ; au ul HJl-t 
Îfll'l'gist.r·1>a,zii 24- zifo 1fo cuh-.gern, clin h\JlU<H'ÎP ]JÎlli:°t Jll ~lU~U>it:, Îll H foca
)ită\i, iitelusiv Ct•rnăuţi; Hnul 19tri - 1lmn :J ;r,ile, 2 Îll C1·1·11ăuti, 1 în 
Hr1di'H1ţ . i. J)in J>Pl'ioada l!HH - -- J91~ JIU a }l~U'Vl·Jli1 . Himic. nup ţ i_ rfizho i; 
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~i-a 1'Pluat. tlctivitat,(·;i 1i<· r·111'·g1•1·t') 1br majorjfat(•a 110!.~ţiilor di11 <'CP<ll'H'i 
1wrio:t1lrt s-au vh·i·1luL 

D11p:!. t'.lllll ;l 11rni fni<l llH . • u ţ'iuna1 . , 1··'.!ll'l'1uriul t·.u\ p:< tk ...-\l1 •:xa 1ulru 
Voevîd<"a 1•t;t,p. d l'sl ·U I <h· 1 ~t Pl'oµ·„11, l'Pl"lt•d irn1 i111:q.ri nl'a µ;l'll<'rn hi a ge11u1·ilol' 
af]:.lt{' i.ll 1·i l'('. \lh\.( it• h Î.llet·p11i \] J s('(•(ll11 l11 i llOSI l'll lll ;;;at d1· hll<'.O\' ÎJH 'l I('. 
Cull'l'.\·Î<.l 1·upri11dt• at.il foklor I ra<1i(io11a l ţ:!r:11Jt·s1·, pÎl' F<t• vi'idi111l v;.1 1 ~1<·te 

risti(• ile ;.:t rn.tului arhaic a1ilt11ri d1· 1·x1•1nplarv al1· :4ilului rno<lt•l'IJ, C'Ît 
~i foh·lor 01 · :-ti;:1·t11~ 1 ·w r;1;;;pimli1 i11 llH.•tli11l .... :1.LPiW mai alt"" 1n·in l ă11 1 ~1l'i, dup~~ 

cum vom îHtihli. ~ i cn•a ţii a <·:'iror 1'UJ's:I an eonst it11it-o *<-oaln ~ i hil·\l ·tic ~a. 

Sînt n·1n·pzeul<-1l1·, în propoJ'\·Îi i1wg-al1• în ~ţ~, ~t·J1u1 · i ah· foldon1Jni m·o<·azo
Jia l (doinii., ba1adi'i., «Înfrc: provriu -zi.ii, d.11tl·t· \·oc·al d\• joe, r011u111l;'i, 
:md0<li1\ i ri ,.; t rumt> n1alil dl' d<rns ). '' ~ 1. .; i pi1•s1· alt:> rqwrt.01·iulu i (•1>1HI iţ:iot ia t; 
U<' a11umit1· <.'YPnin1c·n1l• din via . ţ.n , colP<'t·ivi1.J,ii :-;a\1 H i.nllividului (C'oli11d, 
cîntee de i:;b_.a, eî1111'<.: ş i .ioc-.. l'it.11aJ dl' rnrn1 ă, lirn:d ). 

Vohrnrnl <le l'aţ.:1. i11duci<' vit·~t' avar1.inind g-1·1m1·ilor doini't ~ i t·intm~ 

propriu-zi„. C<'ll' i:3 nwloctii gn1pat.1· in c · atP~ uria ,Jltii11â' ! a11 fo . ..; t sl' IP<'
ţio11atf\ in urma a , nalizt ~ i modal!' ~i for·ma 11~ , <l"l°il ul ÎH Y<·den\ ;:;i st ud i ih' 
dedica1.t\ l!t\Hlllui 111• t·~ ~ t . (l'P difrrit.-i ( ·t•n · ct~ " ltori m. "·\(.•, „-; t: 1 ip rnl'lodk, s1wc-ific 
Hucoviul'i, ~ . Ll'e . h1 baz;1. o sc;n·;'i. ll1'J1t.;1.1·ord ic·;1 mii 1orii (11r. ~, ; , ;-;, j O, 11, 
12), ta re poat . {~ <'Volmt e:ltn• llll lu·:·rn conl (11r. :!, 6, H. ·1:)), mai rnr c:itre 
m l lwpt,acol'(l (nr. l) dorii·. TrPapt.:1 a patra 1•stt: 411· ohi\·(·i mobit1, dt>t·t·1·-
1nin1JJ<1 ini'Jp-x i1uwa. 1:rn111a.ti<.-.ului J, eu ~t>1 · : rnuln . milrit;'i i111.r1• tn•ptd1• 
3 „. 4 112 (ur. l, :~, 6, 7, 9 1 12). Dol•~ mdo<lii (Ul'. 4, :J) i 1rt•%i11ttl 1uc1t.1 ·

ri:\ilul -.;onor n ~ ch18 la. o tl'itunh· cu u nJunt>«.:U't> 1'et·i1 a.tiv:!, i n 11lt.i111u l l'irnl 
melodi('. ' pîn[t la 1.i'i<:tpt.a <i 1'.inc.ea . .sub firnll:'L · 
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... 
'Ţekăitura . dndurilor nwlolli<'(' irn~i~W 1w anun1i11• tn•p11': JH'i1nnl rind nwlo
dic ]H' la., nlt.inrnl JW rP. t'.llll m ·i , <.·<'lt· i11lt>1·ioan' ]>f' sol, mi i-iau rf.. Oadt•H
ţA„le vn•l't>ră , ~U'1•}ca15i 8Ullef(•, faV1 ('t' JlP 1' llg·en •az;'t l'Xii,;t(•11ta, Ş i Îll H<~l':u;;t:l 

zouă. ; a· 11111.1i 1'uh~trat pr,„1w11ht1011i,·. J.>re1lmuirn"i. ra,rn,·l<'rul :;;ila.hic. n 'eit;l
tiv, thJ.r V <w:vitJea, 1101.t' ~az:'i ait:i, rna i 111 ult <il'<'Jt, ill aH n }liP~I', 'le f'<>1w h~ 

111 Engrniu 1:,·1·nca. - ~~p c t:le (J/ t• olrn 1: /11rii. par/i1:11/,1ril1i / ilor .,; niol11(i1·i doin1'i /J111·11r•i11•·11e 
.ln „Sturlii de mnzkologic", Yol. X\', Editura 111117ical:i. 1!11t·u1· ... ~t i , 1!180. p . :?!li - '.141. l>e 
illt'.llţional „;; :Hll<ta.rea S<' refer;! ln muti dir<'< ~ · t la dtC'\:a dintr(' lllt'lotli ik <:llk,..1· rit• \ '(wYi<lra 
(nr. Hl2!1, l\JOO, 17) ; Cunslanlin Z:irnfir, ])1'spn: ohf1şi<1 ~i {il ia{ia 1.111ur 111/'lodii cir tloi11ti, i 11 „Sl11di i 
d(' nrnzin1lnş..'i1 " ', voJ. Y l 11 , Ecli i urn muz.it'alii, 1::luc11r1·~t i , 19';":!. p. :?li:! - :!\I!); l •lorin n11t•t•s (• 11, 
Silvia l :iufJotaru, Vi<.ircl Birkmrn. „fhllrin~(Jsca"' -- noi11r, ho1·t'fl' , f.'f11(1:1·e !iÎ j111·11ri din (in11/11I 
Rădăuţilo r , Cui<•l"k Arhiwi de Folclor, l, ln~i. Hl/ ~ t : E1nilia C•m1i:;;e l. Prrliminarii ln sl1uli11I 
şliin/ifi1 · 11/ clnint.'i, în „ St111lii. dt• dnonrnzieo]ogi1"', 1Sclil t1n1 mttzi(·ul:-. , H11<·ur e~ l i, 1 \)/l(), p. :Z::l -
2fi:l; Vi1sil<' I l . Nicolt•,..cu, Const:111li11 1-; 11 . l'ril')1id, C:i11fr 1·r ,,; jn1·11ri pop11/ai'f' lli11 .Holrlo1>11, l •: di
tura muzicalii, 196:1, p. 11 . fn aulolo!ţic <'.'> le i11clusi1 ş i u !lui11ii 11.in c41Jt•c! ia \ ' oeYidca (n r. ~ - Li ), 

"J::tluri <.le l'ilt'Va rfnlt·tT prnpriu-:i:ise (11r. ";"tl!l, 775, X.HP. R:?:l. K>O) : l . :iri~n .\ gu pit.-, /ln i ll<1 f„11·ru•i 
nr.onri. în „Hevisla tlt• clnogrnric ~i loklur". l l1111 Jt), n i '. :l, HI';!. 

11 " i11 in lt!q>rt'lar1'1l 11101furilor croma l.ice "m av u I. lu ,.,.dt'.rc st udiilr. pe. an ~ asl.ă l.en1ă ale 
d11omm.iC".ulogului Gheorghe Ci11h:.i1rn ( V. Slvdii rle !11wm11:im/tJyir .~ ; bi:n11/ i nolugi1', voi. T- II, 
Editnr:·1 11rnzit:ahi, llueur1»,li, H!74, Hl79j c:irt' ~ 1·up e.az ii dilerii<'le ~Lru c turi moclalt> cromatice 
d.u.pii loc ul prinJci ~e . r un<I <: miirifr ~i 1l11p,; l'i·et:\'<>n~u 101· fo m11zic:o p(Jpulal':i rornrl u1 ~1s1 • :'l. 

37 



ornam1'n\.:1 lt> , nwli:-;;na 1 i( ·p, împlet.in'<.t cdor douiî ' l,-\!ll'el.1 · mrlodiee fii ni! 
>l pt>c ifie:1, doi1u' i lme0Yi1w1H·. 

:Forma arllikdoniciî., a doua N>or<lonat,iî, <lefi ni I orii · a genului, ŢJre 

zintit, în ;tr.i>â,;t~ - 7.om:l. a t:'irii mai multe fazp evolut.ivr· 11 ~ : o formă. a m1)U 
jrn provi;,, aJ ori <'i" i . ~ 1·ea mai v•~clJ.1>, o formă mid , ~trofiefi., d1 ~ tn1 nzit.ie 
~ i o fonnii. a 111pli'L c1 · i s t a liza.t ă co n ~l.{ p11n;i;;\ . J , oarn 11lt.im c> i fa:r.t.· d v 1·, · oluţi1 ~ . 

))oint:• le din tolec1,:ia. Vocvidca ilustrca :1,ii toat.e :w . t~~l . 1 \ trei faw di a.c roni c<~ . 

l\ol<>.l1'l4lia nr. l Re d es f ă,~oa ră . liber~ iniprovi7.:1toric, fapt. CP l-a <letN·mina.t 
1w r.ulegil tor &1 o tran~eric în · în t.n ~g irn<' ; nr. 2 - -8 i'I' înca . dr(• a ză formei 
mil'i e1'i~l.a,li7.a,te dt> : ~ - 4- rin<iuri nw.lo1lim\; nr. !) - l ;~, • ~ u 7 - 8 rînduri-
1m•lo<lice, ex:<m1plifid. fornm amplă c·rii'talizat.ii .. 

:\spPc>tul ri Lmi1 " 1111 poa t ; 1 ~ 1:nll i\t.itui o bazrh 1wut.n1 a na.liz:'l, ch l ori\.;;', 
înea<lritrii :1rt.ifa·i·:tll· în m ~ . :-: ari (~, ~~ ~ . ;) , <l e~ î, ah:-:lmt•\ . i< ~ l"iieî rul d n a1· . 1·~, 

ti•a., pot; f i intuit e car;J.d°l'J'ist.icill\ ritmului pa.rbndo-rubat.o eu pn'lHmd e
tt•n ta <•.nlt1lelor piric. t.rolwn si iamb î.n diforite <·omhinatii. 

· Cd ma.i. hi°i1e r(\ JH'e7.Pntai, i:n ('.ohwţ;ia , Alex:andm V1 w~ idr a <':' l.P [.!enul 
.,,dntee11f.u.i propriu-zi.<;", Nt un a.rnpln l'<' ~ i:;;tru ~t.ilif;tir „ , df' la lipul Y«d1i 
<'IZ 1•leme1Jt.(1 arl1aicl"' Jn C:l' I „morlm·n" 114, a. l:'Hu ri 17!> '"'!'I' î~ i a firm:! pn ~ 
zc•.n1;a creat.ia lă.ut . :trl'a il e ~l,, ee;·'l. urba.n:l ea :,: î cwa prolllO\'<l f.:l. dn manualul 
i:;r·ol ~11· . ' ' 

'l\ „ma.t:iea., p :i rţi a. l c"onmn:l. ea a doirwi, iuv 0~ti . ~l. w ază t.0;1.tl> zo1wfo 
Jiril"tJI u i ; sf Pra. c·rnliculu i, d ominant.tL, eu î ntrca.ga r r ;r.onan !·:l a :-;e11t.i1m•nt.11-_ 
lui iubirii în ~ lll'lPt . nl oilw1w ~<.:, a.c>.cC'nt.nirul a fe{~t t\ lP. :'; JJPCil'iC',<' l'l';!i;-;trelor 
~rn . \'I ' (j<LlP, clor, \.Ta j h ă , i.m[>l'PC'.H t.ie), i nt t ~n.\(•(• - k:b ză sforn. li ri <· n lu i (·.u <t('ecnt 
:-;oeial (l n:-;t.r il.iua.n·: c•il..t<1niP, ~ H'mat . ii ~rea in < ' <rnd1ţ . i i lr "ti"tpî11irii au~triPCP), 
l': t ~i ct•.a a "a\.iriculni, pre;r,1 ~ nt în m1111:i'ple1e :-;n.k .11u ; rnţ;i>, 1le la il'onie 
la. :o:;a n:a . ~ m. · ~ lt rn•.-n,m pl'opu" "i'i· fa.c1»m :t.il'i o an:i.liz:l. a inijloiwelol' art.i~

tlr, ~ fo1o>'i h~ d e e reat.orul popular in l' <'~t lizare a , text.dor 1h· ci11Lec b ueovi-
1wrw, tn~buio totu ~i s:'i r1»miire<1im lut :ispeet «t~ prnll·l' :-: 11ca i;;i anume 
<·on\.ra;;t. ul, ~es iz a bil u 1tc•ori în a « ·1 ~ ·n.~i piei':°l , ilintn\ ex prin1ifri <fo o re m;u·-
1·-•Lhilil frnm nRe(:c ~~i snrprinz:l.Loa.1·,\ duri t.ă . ( ; i de li 111 haj . E~k ::;;i ac·c:-;t.a, 
nrn<lrm, un fenomen <"t' ~ i ne ele- a.cel „sistem„ stnwt·11.m.l <tlh-1H·gn1.11 atit do 
;o;pedfie m enhLliUipi popul:~rc• m . 

St'lec(;i;t dn ci'.111.f ce propriu.--::i .-;e. 1:011 :-; t.ilniml Yolumul de : fa(.ă„ 1>rimul 
1lintr-o serie care a.r unrnL :4:L eupl'ind(L între~Lgit eolee\;i1; Voe\·id('.a, urmil -

11 :.1 \ - . ~i l::11 1-le11 ia C<·nwa, ,\ s1u·d1· fi le s1'rw:/11 ri i . . . , op . ti l'., 11. :un. 
111 'l'l·rnwnul ri« l'i11 /f.1_· prn1u·i11-:is l' ' i l' folo: il p~lilru pririi.i rl:rl :i dl' Cnnst :„n t in Hr:ii loiu 

111 a111Jf I \l:l l, iw n lru a d cl~is a :ll'l'sl. ~l'n de cd(' 1· u o im plio:a \ i<' fu11e \ in11:r l:! 111;1i l> i11c p r<·cizali;: 
„l-1111 1 s i11 g 11l' c• ~a 11lonr1111 •, cint.-cul liric, d 11 la l ori i;i 11LI si o,ri1111dt·, cin h'l·tlt prop1· i1 1- zis " (C . 
Hr:i ;J,iiu, Schijo 1111â nwlodt• dl' {„//.,' /orc mll:icul, (l\l:\ l ), in „ Oµ t•r,··". \·ol. I \! , l'rdaţi\, t radu
cere ~ i in ~ rijir e ele Emilia Comi ~ el, t·:dil ura 111 11 zical:î , Bu1· urq l.i , 1\17'.I, _p. :l i -· 51i. i11 a n : l a~i 

stud iu (Jl . :lti) n •m :t1Tii ş i ap:iri(i:r 11 11 11i 1111; 1 ,l_jJ 111uzi1·:i l. 1l i h'r i l tlt· n ·l n·<·hi. „<l ia iecla l" ; 
„ ... un 'Li l r1111 zkal popular m od 1·r11 ,_,, 11 J.~•·11 t ln i\01u:1.11 iu . S1i ;u1 „,.,.,111 . 111 ca;·,· 11i111ilur ut 
i11s l i11 rt ci« a<lapLa r1• :i l co l t:di\°il:i\ii \i , .- :' 1.11·~li a Lnp i i e•en1cn t <> de lo l fo J11l l11lr -o s int l'zfr 11t''l"
l<·ptal :1 , 1· l :i pli n :! f111 :1re ;v.i !:-i prnd11 c.- i;1 fil' •:an· ~ i s p t·ci1 11 „1w tna i m ul i suu 111:rl pu \i t> feri ciLc". 

im „S-u :t r:'ll:rt dt ~ 111ull il \ 'fl'lll t '. C' 11 111 rrt•:r l nrii i'okl11r11h1i s<· ,-,.,·,:se· "1 l' >:plort·Zl' 11uan\.elc, 
" l :i<i i il~ i n l„rnlt'<l ian· ,,. i r.•clu <· fa pl. t· lc 1;1 !;ii t1ri lt• lt1r " t" 11,:rn tc. z ug n ·i 11 d11 - lc 11t111w i i 11 edc do u ă. 

culor i , aliJ , ; 11 1,gru .. \pil'. <':ll'l':I spr i' <'0 11 { 1·a,! ul <lu:d 1.in" r : iră i11r!o1al:-1 ci" u 11 fel ar ltaic de 
:.1 ;.4;nd:, da r cin ac cl a ~ i ti 111p si o eo11 ·;.cc i;qii a ot': d ili\ ( \i ( . .. 1. ( ... '> Sis l. <:rnul s lT ll<' l11r:d :tlh-ncgru 
S·•l d11vcclil di.!O';t!hit ele apL'U(J!:tl. eh.· 1H: 11 ta lila tL•.a „H n ~ ·n1 ri i ~ 1 r h ait- ~:, ct11ll a L „ ~ . .- l tt p t · r~ i sC.<· 11 \ a crcflifi, 
ţ p\01 · c1„. :i cca-: lii na tuni , 111cn•n n ,Jua l<: <k Li ira1tit-. 11 ii i11(i \' !"frl :1;i pin ii la hng omilii lll<'dic vali
cu rt'.ft11-liul u l tim i ;i " l r:llurik pop:i lare ." (O viui u Birle:J , l 'r>1•1i<··i {11/r-lo riru, Etl i lura l :nivcrs, 
D • 1 c u1·c ~ li, 1 B7ti, p . :!Oj-
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reşfo :-;ublh1i1•1'<>a v:nit • lo'iţii s1n1c·l111'ilor :<01101·1„ a <>ll'nH·ntPlor inoclal(• 
Fipeeifo·e zonei, 1•.a ~i PYid1·11ţ.it•n•a. 11nt>i aumuitt' evoluţii nwlo1lic·\'. De 
as<>1rn•1l(•a, iu limita }H>sihilitilţ.ilor, >Hl aYu1 Îll Yt•dt>l'l' apnipit•n•:l Yarian
te101·. Î11. µ:1·11pan·a nwlodiilor arn op1"al 1it·ntrn r·ri1Pt·inl .~ isfr111 . ~11nor - . ..,ixfr1n 
<?a1frntfol, en11siu1·1·înd 1·;1. :wc·~t i doi lla rn nwt ri c·011frr:i 1•anu·t er di ·:Ii 111'!1 
m<>lo<licii huc0Yi.111•1w, JH'CY..Pn1iud în n.(·Pla:-;.i timp , ~i (•t•l mai rnan· ~rn1l 
de ~ignranţ.ă . în ce1•.a <'-t' 1irive-:tt• 1·01·1·1'.titmli1wa tnu1s"rierii. 

J>riurnl grup eU JHfodt• uwlodii hazatt- pt> sistt•11w oligoC'onliee -
tricordii, tritonii, tctn1.conlii, tt't 1·a1ouii . -- ~i, prin t•:xtirnlen·, JWJlta - ş i 

hexaeordii c11 suhst. 1~t. tri- sau ktrnlonic. }\folte '1in1n· il<'.t"4<' (·.lHfrcp 
apm · ţ . iJ1 a ~~l: uumitului ,-;til de „b;'llt'Înt>a;;eil'', eor<"sp111tză.tnr ,-;trntu lni 
arh:tic hucovint•<tll, st,il <ho o maT<· , -i1alitatt' d<w<I av1•rn i11 Vl'ill'I'<' foptul 
că 14-a. 1 ·on~ • ~rva.t pi11< ~ i îu perioa.<b eon 1 t•rnpor:rn;'l, fiind oh:-t'rva t, <lt':-<·l'i s 
si ana.lizat Î11 zona. J{ . ădiiutilor d1· 1·:1.tre <'.l'l'<'<'tiltorii Ît':-Pni m . ]'1· lî11gil 
;1.~;thll'a. moda1 i1 pn~11cll LMo~IÎ< '. <l ! „ h;\t.rînt>a i'<-:1'' ,-:.p ind i,'. id u:-11 iz<'n „,,) p1.· in 
mn hitu;; rc:-itrîrn~, al că tu in•a fr;tzdor clin edult· ~i rnolh'<' n•pet a hilP <'U 

1w11;;; ll<'Seendm1t, {· . arnc·J•~r ~ila hi(· 11porn:1rnPnta t, <'<Hfrntt\ intl'l'Îoa n• ~i 

fina.le p<> treapta în1 iia. a modului, eomhinalii rit rnic·e harnfr 1w pirie, 
iamb, mai 1·a.r trolwu, fol'HH' ~i rnvh • dP tiv primar· ~au l1inar, fix<' Kat1 

impl'<f\'Î7.;itoric•1•. 8ernnifi< '.atiY c:-;te ~i f:qltul c:'1 ;i<·p;;l I iv nwlodi<· ;;p adav
tp.;:i.y,i\, cu u~minţ ă el iforit.Plor gNmri ( doin;I, t'Îlllt>(·, d11tPc <IP j()(„ <·il\ t P<' 
cen·monia1 1k mnrh'i, hocPli 11H_•lod ie ilrnt runwnta lil . . rlp .iod, t·o11ft·rl1Hl 
o remarcabilă , 1111i1at,p l'l'JWrtoriuh1i YPdli lHH'OYÎnt>Hlt. ln lWl'Zt•11h1l n1lum 
stilul ut>. h~ . t.rh1t•a . ;;di. t~~tl' iln i'trnt. prin doinf'lP nr. -!- -- :J ::; i prl11 tîntf'C'.t'le 
din catt•goria. t,ritonii, tricordii ~i, p:n-ţial, tdr:l.t.ouii. 

Tri<!orilia ndnorii apare îu melodiilt' nr. 14 - J() (t'X. <i 117). 

116 Florin Huc~scn~ Silvia Ciubotaru . \ ' io1·t·I IHrlt:'an , ,, l.k"dri'uea~ca~' ... ~ op. cil. 
117 fo rwtai·ea scări lor am l'olosit urrniiloan·lt· eo nvcir\ii: 

- pe por/oliv : :> ·· ·= ~ mwl pilon : ~' • pit•n : 0 ·. ~ pit'n iu <"llrs cit' e1nm1t· ip:.1n': 

• Ir~ .·- SllJJ Pl.lll J'P<prctiv :l!J;tl'I' in lllll'lC melodii Hal urni. în 

:.1Hclc dir.;o; : ~1111\'l ul 1'<'"-JWl'l iv altt·r11r:.izii l'f·lc doui\ 

'"J.Wt'le fl<' parc11rsul <H"ell'ia~i m~loclii: 10 ) ~ sun el ni rc'sprrtiv 

apare lntr- un11J sau în pn(int• ('Xt•mplc, majoritatea Hll'lndiilor 

pn•zcnliml s1:;ira lfp haz:I: /o/ -~ S llllt ' I dt><'ad(·11\:I rinal :'t: :o: = .. 
rina[(t tcmpor;iră i11 rt•la\iilt•. (J('ndulntorii . 

- sub porlnli1J: l;i/n,fs nl /<.fa diez) -·, s11in, Jek d.e rnde11ţ:'1 int..-rioar{1 in o rdi11 ea dt>s
<-r<·sc:Hoare a fn·c·vcn!ei lor, în para11lt"z:I c•!'fp r11 11 fr<'n · 1·n~ : :1 fourtr. 

mi<"ii: 1'1!/si ~ . s imelul <it' •·:L<len (.:"t se arii\ ]H' o t rl'U]llii sllp<'rinarii 

rd1·i df' a treia linii a fHH'i:Jlivuh1i:'i11faio:ir:1 prirrn•i linii supli
Tnt'-lll::irr d<' sub µorl.:tliv : mi . s1m1•(11l <::i<lt•n \ci final<·. 

In ddinirr:i tipurilor cl1• 1·::idt·t1Vi l'inai11, 1wl al(" snh porla ! i\· 1l11p:1 s unl'iul i1wadra l i n ordin<'a 
1kscn•snltoar<' a frecV('ll!f•i ck apari!i<', a111 folosii 11r111 :'do;irea kr111inolog i<': rtl'il!tli11 (cd p11!in 
1 n·i silahr P<' Slllll'llll fin::il), Ji"if!ir· l_ e~denl . :I rw mi prin Sl' l"lllHl(1 llliC';\ df'S(' l'tlflC'n I fi ), r'f>lif' ( l'arle11 t:I 
pe mi prin sc·cur11lii marc rlP$<'t'lld1•11U1), .rn/Jlon (r·;itl1•11ţi'i pl' mi 11ri11 s1' <'l ll Hl :I """''' :1sr1· 11 <l1·11 t:i), 
se11sihif{1 (c<i<lt~n\ii pe mi prin "·1·11rnl:i r11ie:i ast· t' ntl<·nl;'.i) , stfll ("' fJl 't•dna z:'\ illll'n ,dul ~i st·1 isu l 
s:iltul11i), mi:i:f (cadenţ . a implici:i mai 1nullr <isprc: le î11 l r - u11 d~~l'. ll un1all\t'nl::il, n ~ J mai frrcn·nt 
frigic şi subton) . 



~folodiil.c ni'. 17 -29 rcprezinti't categoria trft-0-niilm· us : tipurile 
„incipit tricordal I" (nr. 17 - 24, x . b) şi „incipit tricord.al II" (Dl'. 25-
29, ex. c) . D . rcmarc::tt substratul bitonic al nr. ·25-26, ca şi ubstitnirea 
unet11lni }Jilon la prin si în ro·. 29. 

Siste1nele tetratonioe exelllplificate ]Win cîntecele tu·. 30 - 43, unele 
-cu substrat tritonic, :prezint:l urmMoarele tipuri : 

- t tratonic II cu/fără :pien (nr. 30-31, ex. d) 
- tetratoni III cu/fără pien (nr. 32-35, ex. e) · în ultimele dou3. 

J)iese, pienul manifestă tendinţa de afirmare. Remarcăm un a pect ce Y& 

~lcvcni caracteri tic în 1111Il.ătoorele grupări melodice : oscilaţia fa cliez -
fa becar, atît în iuteri orul melocliei, ctt şi în se ţiunea finală, t nd.e impune 
tipul cadenţia l frig-ic„. 

- tetrai..onic IV, într-o v~Lriant-ă, in cam sunetul })ilon re oste substi
tuit prin i, recon::;tituin.d picp.onul de terţă mare, cu/fără pien (nr. 36-
43, ex. f). Pro esul de emancipare a l piermlui se poa.te urmări în melodiile 
nr. 39 - 43. 

Sub ·tratul tetratonic IV e ·te uşor de esizat în n.telodi.ile venta
wrdi e Dl'. 44-46 (ex. g); ul imel~ dourL xtind ambit u ul prin re~tarea 
la octava inferioară a sunetului si. 

Melodiil nr. 47 -51 (ex. h) prezintă caracteri ·ticile unor penta
corcl ii minore . Iut>i. tenţ.a -pe ·unctulfa diez (cu o mobilitate ro.ai scăzută), 
~1 1 pariţ ; ia lui pe • ilabe accentuate, ca sunet „incipit ' au ca trC' ptă de 
cad 'ntiL finaltL, scot aceste piese de snb incidenţa, sii:;temu.lui tetratonie. 

Val'ianti tetratonicului IV apare şi amplifieati1 in partea supe.
rioară a că.rii cu cel de al doilea pien - clo, mai aleH .ea maxim mclo
clic (nr .. 2 - G7, ex. i). Fără a avea mobilitatea ~i. iwegnan\;a i1ienului 
inferior, pienul do determină evo luţ ; ia, scării către ·istemul hexacordic 
(nr. 58-61, ex. j). 

În melodiile trieordice, tritoniM şi tetratonice formula c a denţială 
:preponderentă e 'te cea de tip recitativ, urmată <le cea colică, al ă turi de 
care inc pe ă se afirme ş i cadenţa frigică datorată, de cele mai multe ori, 
mobilităţii pionului fa c7iez . 

.A.l doilea grui) de cînt ece il.u trează si ·ternul pentatonic ::mhemi
tonic, prezent Hub două forme : pentatonic I V ş i pentatonic Y (nr . 62 -
96). Starea puriL, fără picni, a pentatonicului IV este puţin fr cv ntă 
(nr. 62 - 6±, ex. k) . Cu un siugm pieu (fa: natural, diez ·au mobil) melo
diile încadrate :-1:ici rel Yă adesea un ub trat tri- sau tetratonic (nr. 
65-73, x . Z). Apariţia celui de al doilea picn - do (mai ales ca maxim 
melodic) extinde ambitu ·ul (nr. 74 - 77, x . 11i), tendinţa de emancipare 
a pienilor conducînd spre sisteme he~cordice cu subton în care ub tTa
tul pentatonic este încă foarte clar (nr. 78-79, ex. n). Cadenţa final3, 
Re face întotdeauna pe mi, sunetul re fiind preferat în cadenţele interioare 
ceea ce }Jrefigtu·ează un amunit tip ele relaţie modală, pendulatoric re-mi. 

u s tn teorclizan,a moduri lor pentatonice şi p repentalonicc am a vut in vedere: ConstanUn 
Brăiloiu, O pro/J/ c m ă rle lo11alilatc şi Despre o melodie rusă, în „Opere"', voi. f, traducere ş i pre
faţ,1 de Emilia Comi ş e l , Eclitm:a mu ?.icalii, Bucureşti, 1967, p . 281 - 304, 305 - 100; :.V1arialla 
Kahane, Ba:a pr c penlalonică a melodicii di11 Oltenia subcarpaticâ, ln „Revista de clnograiie şi 
folclor'', tom 9, nr. '1 - 5, 1964, p. 387 - 4ll; Emilia Comişel, Folclor mu:ical, E llitura didac
tică şi pedagogică , Bucure ş ti, 1967, p. 93- 100. 
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trigic 

g) eo llc j) 

I 1 J 

mi/si/sol- (filD frigic 
rec it. 

! 

I 

~i-lfa =J frig ic pe 
tr. 2 
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.For111ula c"it1h\11(iah ~ ~ ri 11:tl ă l"l'C'Î ta-t.iva ("t.\<leazCt, di 11 ·1 în et ~ 111;1. i mult, 
în r~woan~<l. (•ţ• l t•i fri~ic·t:' . 

Pt•ntatonkul v· ap;\;l'(_\ fit• Cll 1111 ;; ill~UI' ]lÎPll ( 11r.. 80 - -8 L, (•'.'{, o), 
fiP cn arnhii vieni 1lintn.· care du <.""l-:t> i11t . ol~l P a u11;lT 'tabii! în timp ce .fa 
v•·" ;,, in t.il. una clint.n• Ct:>.IP. 1,rpi ipo1't;a7.<' Ca.1'aet1"1·i:-:t·iN· : 11a1 um.l, <lit \I':, rnuhil 
(nr. ·2 .. !)fi l'X. µ). 8 u h,;h1llul lll't'p<·1·1t a to11i c· (lri- N;t11 tl'lrnlonk) poaLt\ 
fi j)l't'rep11I. în 111u ~ l 1\ PX<'tn pl1„ dup:I 1·1 1111, 111 :l lt t•k. l1 · 111l i 11 ţa ci<' 1 · 111:.111<·ip ;~ re 
<\ lJÎt•nilor :-;ngPl'<'<l·ZlL· u p11:-:ihil;'i, 1·\-oluf,:il' <'illn• mo<Luri lwp hu·on li c"<'. Uad1•n
tclt' Îflt(•J'ÎO:tl'e :-:e fae ÎtHl t.•o.;1.•bi P<' .voi, ( '.(';l l'i11<1 hi tllllllH i .P<' mi. vn·fig-udnd 
o a Jl.;'.l, ! 'P i a . ţie lllo<lal :I. <h' ti p pP11dt1la.lori11. t l'a dt• k t'tii mic·;\, .'lol -111i. l n 
forrnuh~ t ~ Mlt•nf „ ial ::l. finahl. a . ~ p(' d . ul l'ri~ie dc•\·irw 1ir1•domirut11L 
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re/sol/(mi)/(si) - m1 frigic 
recit. _ 1 solt 5.,... 

o lei~ · } 
C-1 

mi/(sol)/(re J/( si l-§] frigic 

o 

1"31 
I 

sol/(si)/(la) - ~ recit. 
snlt 3m! 

frig ic 
eolic 
recit. 

{el 

frig ic 
recit. 
eolic 
~alt spi 



A 1 treika ~rrup •k c-int ('('!', ed ma.i nunu:ro:.;, ~t· t1 i.-;1 ing:<• prin l'X~~

tenţa îu rvoluţfa, melodică, a. relaţiilor nt0dalc d<' tip 1wrnlulatorin. ln 
mod obi~rmit . 1wmln lan·;1 se fat'P înt.re o );t rnet ur:l majo rit ~i una. minor~. 

t•.pa d(~ <li do11a aflîrulu- :-<(' fie la. inter-val dt' tert:J. widi. dPScPwhmti\ --- 8ol
mi -·- . fie 1;1. inten-al <IP ~ec1rnd:'i man' a8ceÎidt>nti\ ··-· lfr-mi wi .. \.ct•stc 
dou;).. ~·t•la . ţii po1 ::;ii ;:1par;I in<l<1pi>ndrnL <'ea mai fre(·.Vellht· fiind S(/f- 1;1 ·i, 
l-'<lll t·omhinat(• ÎJ1 difrrit .p fornrnlt '. : ,\'ol-Rf'-mi. He-Snl- mi, Bol.- 1?1··-Sol-mi, 
1.'{ol·111i-H1>- mi et<·. l:!fl: in oriC'P 1·az, as1H•(•tul modal fitml t' :-<ft.• minol'. 
Ace:-;te r~qiurturi carn(·il'ri':itice Î1!Lrt· su11c1.de polarizat.oare, corelat<' <:u 
treJltdqirPh·mtP pentru <'<Ukn\e i11Lerioal'c (sol, re, la, :d) ~i finak (mi), 
sprijirnt id<>Pa poi 1·iy i 1 (',ii reia. stnwtm·ill' 1wHclula t orii · d i~imuleaz:1 ll u 
sub~tr;1 t. fll'l:' jl('ll1ato11i\· .~ au 1wntatoni('. :\lult lll<ti l;ll ' apar iwnduLll'i, în 
acelea . ~i I'l'h1rii intPnali(·p, ini1't' s1n1r·turi mi11tirt· (.rnl - 111i, r1'-mi t'lc .). 
Proporţia din11'<' ,~ < · diuuik lll•t.Îot'l' ~ i (·(•h> rninn1·l· yaria z:i. J<:xi);t;l. ;; ituatii 
]n <·:in· ~ t ~ < · \iu111·; t rn:l_ÎoJ':"i. p , ~tl' ! ' ~:al :' i <·U «t·a rninor;'\, chn, d1· <·1·ll' niai 11111\t-t• 
uri, ~ N·(imwa m;Jjor;'\ <'~k 1Hu i n111pl:l, ( 'l'<l minonl n·du<·irnlu-H· h ulti11rnl 
Yiml nwlod ie', d;1 (·:l. m 1 (·hi: >. 1· la lll111 i \· t1l (·:uleli t ial fi na l. Ca zurilt> îri <·;11·p 
î'!P(·ţirnwa mi non"i p,.;~" 1 u;1 i d1•zYoU :\! ii ~im t'-X t l'Plt1 d<• nHP. 

C n ·qnil nwiodiilor C':tl':lt·1t•riza tv. l l1'irt relaţia major-winur Sul-wi 
(nr. 97 --- 1.'{8 ) 1·11primh- ,.;ci\ri lJl'!lta - . lwxa- 1"3i lwp1at·u1·diet·, <·u/fiint :-;uhton, 
l'nh<.;tn11 nl penht 1011 ÎC' fiind pn•zent penrnuwnt :lnt r-o m;rnit•nl 111ai pr1·g·
na 11 LI. !'au mai 1·slt111i.paffi. Hl'lni..in Sril-1111: );(• pnatt• s1H·ec·dP ([('. tlon:i ori 
}W pun·rn·sul :nwi ~ t rnfc>. ( Sol - mi-~ol - mi ) . :--:.11·1wtUI:l rninonl. SP rn1~rntmz; {, 

diver;; prin rnobilita.te:L uuor suiw1e: et>l mai fl'e<:n.' n( eolie-frigic (fa diez · -
fa, hecax), <lar :-:i isforie-focrfr (s i bvmo1, fa diez -- ,;i lwmol, fa. lwear), (lll'. 

113, 1 :M -- 12fi). Cîtl--Ya. 1ueludii afirrrnt. la in(•eput. t•a.ractt'n1l rniuol', ~qioi 
pc cel nmjor, finn1n1 l'('<tlludml as1wd nl mi11or (11L .t:l:~ - 138). 

f rig ic 
recit. ~ 
so.lt 3mi sau 5pt rar 
subton 
s~nsîbilâ __. 

~ 

sol/si/ lo /rni/ FE /(fa~ l - [rî_ill 

in ~lCPa s b'i C<l ·i ' ·: ;o; · '. ~· d<' rnd ocl ii. Îit ' labililat.rn <:1mFLului fa t•sle 
uneori iusot,iUi, ~i ck• mubi1it.;)„tca su1; (·[ului si 1·c·,·a <:<'- dP1:en11i]1:'\ , pe de-o 
:pa.rtc „minorizarea" ~t.rnctnrii ma.jure re Sul (Hi ··- ş i bemol) lJOSibil d<· 
re3,li;i;at în rîndnri m'.'lodie.- snttt>sin· (Sol -Rol-mi) xau în ae(•la ş i l'Înd 
1neludic (Sol/601-rni), p<· dP altit T>artt>, i n t:qw1t cu fin~~fa 'fl l'i, un foarte 
:-:pccifi(' ioc <le nu'llil" : · ·<1·- ll' · · fri o· j,. tf" .li ,•1 -- J'•1. l'l""' I"l Ionic lf; j h•-
~noi . --- . r ~ . ~ ÎJ .~( \l ·l' ), ~ - i ~~ Î . ~r i . ; ~·"' ~ · ~ ~ ; i b~ ·n; ~ ; ( . _ .. ~. i : ~ ~ ~ · ~~: ~\;,), l \~ ·- ~ 1 · . ~ J . ~ - ~{ / . ~ - liJ ·7). ; j- ; ~ ( ' ; ~ le 

119 \ ' p:1! ~i EH . :!;l~ni ~l <. >·:1 . 1 . : · : ~. „'1.s. p e.··i iif ,n(n ·.'ulutor i·u. :1! n ·.· ::t~ t: ! r.: r t n ·„ r t.„n: :' fir.; 1,1 ;' ,·1.r liric 
d in ni!.·nr Vi 'Vafr ~; .:llrnl:i.fulri/, ln );f-\e·v:,La i ir i ' t no;; î a !" i;_~ '< Te .: -~ :(·r :··, L t. · · · ~~ ..'. :~. i;r. .:.? , 1~ ~0 - i. P~ 

119 - 1'.! li. 
L ·:> ~ - ~ l · · : b ~ :ir f' t : 1 i·e·..:;;,_,r r ('.: . \ ; ~ ·.1 ~ 1 ~ ? :P . : · !;-: : r e· =.:· ··:~ :' ·: ; :: ( : ;· ·. · r · ~~i ·. !· rn : · ·· r ; ~ -· ' p o r ~ u '. . iv s-: t 

f:':t".: uJ · ~ 1 :) rr :. i\ · t ; ! d~ ~ L,. ( ~ ~: · :: 1 r:i 1.' . " ~ :· ·: a: :i C' : ,~•.: :• ţ :- . . i~ t'. · .~ · „· ~ ~ f. '~. J\i ~>~ :-' :· ·,.: !,:?:> ;t ·[.·l!:iii 0 lli f:lodii 
lor _r, :.;;· :•!1.rc ;h' b :r :~ ·~ i r tf '"" y t 1. l.t ~ ·~· f 11 r : n: · . '"-l ;;~ . ~ l.- ~ 1 · . 11 {11·t:-·,?n ;'1:, n „ ; , ' ~ · ,; ~i ; 1 ( i' :( ... (_ .: r " , te.!·;. 3~ nr. 1-- 2, 
1 : iUJ, J>. 'i - · '..:'. l. 

4') 
• .> 



don:l l':tzuri <'.are i11n·~i:;tl'1 • azii . mobilil:tl-(':I sunrt ului do ldO -- rio diez) • 
. :-;p obtin dt>:Wn<· 111doilic„1· clr"1 " l'H~l1·nlt . \ eo!oml1· errnnatie (nr. ] .J-S - H9)'. 

t g leJ J; lei " :~~ --
( } I r· - ( . r:::i • . so I a/(re)/ re}l(rntl-~ frtg1c 

eolic ] 
subton „ rar 
snlt3mL 

Ci tt•\' ;-1 I I ll 0 lod ii <·a l'I'. Jll 'l\'lk in a 11,.:;unblu, vn·zint . ă - <:a 1';1(•.ll'ri:-;t.i('jle 
mo<lnrilnr j,;1 ri1•-ln('l'i(' ( . ..;i hl•11tol <'-on,.:1:L!lt„ f;l tHohil: <lit>.z - - l1ecar) , o'iei-
1 1.':~z;) î tl ~de:\ f nin•a lor i 11 t"ri<ia r it. .î ll t - n~ <lon;f, ,-t rnd-nri 111i.11on· (sol-mi) 
(Ill'. f:iS- - }(i~). 

~tn~t~uÎ) :t(O{~#fi:I:s =; ;~o~: :=u=~~'~o ~~ - ~--.cl=
sol/la/( re J - @ill frig-i c 

· subton I 
recitativ I rar 

mixt _J 

U el 11ţia 111rr}11r-111i11ur f,'1•- 111i <'"k Xjl(•eitidi. nnui rnrn1 ă r a.prw.;ia.hîl 
de 11wlodii (11 r. Hn - ~ ! ."i.i) . :::;1·:1.rilt• :t . t · t·~l - ont , indifrn·11t cfr nmn:lrnl de 
t.repl1·, i11e1Lul x1d1fu1111l l'I' <·n 1·ol d<• "lllll't. ·pohn·i;,,ai-or, "llTIPl·lll .fa dir·;::; r·ăpi1-

tîru] pontlc•n\ 11mi nh·s ir 1 <11~ . ~1·11<· <-tl'!J('!! Î<l.te (rl' - fa. <lif'Z - hL), rnohilit.a.tea. 
sa Îlll'l'.!!Î :-; trîndu-st> don 1· în (·n <ktt t•l· fina Iii friµ:i<· :I. pe mi (nr . .t 7:~ · - 17tl). 
De obi<·Pi set ~ 1. i11 n1•ft. majoră 1'..; t't· lila i l'XtiJl ,.;i\, clecit tT<l- tu ino1-;1, :u:t.f Pl î.ncît; 
·pnh·m JH.'l'('l'-j)(' o l'W1luti t• lll•l,Îor<l- <·-11 <·<Hll·ntii. l'inal:1 1:w tn\ltpkt a 1lnua .. 
U lll't iri mnhilita I <·a s1md ul 11 i ftt 1.n>1w1·1„1z:I o I riplit a„11.·rminare mo<la.1:1 
în <'-Rdl't1l n•la . ţit'Î HP-mi: fa di1•z c'.ontm · r·az:~L slrud-11rn m:-1jo1~1 _l)f' rp.; 
fa. h r-'-<~ ar „mirioi ·i ;„ ea~: '\" ae<'ea~i ;;trnut . 1H ·(~ : tina.lu! a.lluc:e. ohi ~ trniLa (-.a-r!N \ţ: ~ 

frigid.I. pP: mi (1te-re-mi, J:.c·/"'-mi Pi<:.), (Hr. 1:-lO --- t8;). În (lP.1.;ertP fkseen
(fout : 1 ~ a. l t{~ran~a i'uitoore ~ 1i ~L1t1l•tnlui . ~()l nua.at eaz;'i, 1·rumalie (itr. 184). 

la/re/fa#-§! frigic 
subton 
recit. (f. ra c) 

Couex:~trea. 0clo1· doui'lt relaţii ml)llal~ con~titnie e;~m «•t nistk<~ princi
pală. a. urmă.torului gl'up de c.î.ntcce. 'f<'om11th ele perulul:.H·e cH. ~i Tlfopor
tia secţiunilor d.PJ>elldtHlte dH un anumit .ontru polariza.tor sîut. dhrer~ : 

- Sol-U.e-mi, Sul-rt--mi (nr . t88 - - ~LI); t;0Vs01-.Re-rni (nr. ~l6 -
220). Alt;erarea :suitmLrc <b sunetului Sl)l l \ l't>ea.r-~ varurntP. cromatice (ur. 
21:~ - 2t6). 
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243). 

:~ n::::si " I ~ ') 

l~e-Sol-mi, t~ · <'I u-S(ll-mi (nr. 2:.n --- 2~1 ). 

'"' 
() I ol 

re/sol/( mivtre J-§D frig ic 
recit. J f r _ 
subton · 0 ; 

· :::lol(..,;ol)-mi-H\•(rP)-mi, Sol-HP-Sol-mi. mi-Sol-rP-mi (ur. 2'..!8 -

- 1 \l o .~_ „ ----- ---· ~ - 10 - · n - 0 .„ __ 
~(-:::: . ~ - )--101 o - ·- - -

- ~„ -
re/re/la/sol- @f'"'fromatic 

mixt 

- Cr1)matiou,l .?, pe mi, cu ,.;ec:unda măiriW . îut.rc treptele 2 - 3, cu/fără 
subton şi, uneori, cm o xensibilă. a ~uhtunului; jnsiRbmţu , P<' sul~ton poate 
sugera o inflexiune eătre cromatic.ul 1 (m. 25:3-256). 

'2+ ~ 

121 V. rwlu 112. 

I ) o 

croma tir: 
mixt 

I 



Ac.cai:;t,;\, <·arac( . (•rist,ic'.ă ~e <ll'l'.<'lllueazii în m·m;'i1oan•lc> roînt-1'f' <" (11r __ 
2i'i7 --2H.'".i} în <·~H<' uwlodia Ol'it·iiPaz:t intl'l' c·ro1na1 i1·11l 1 ~i 1·1·0111.11 i<·11.l 2 . 
A1unr-i dncl sPeţi1uu>lt în eroma.t.i<- I t•stl' niai 1·xt . i11 ,::- ~, t'it!a1u1 p1· mi iwat - t~ 

fi 1H'l'l'l' J>i11 · l':t· o cadt>n1,:i pe tn•apta a doua. 
-··- Cr11111ali1,ul 4 (lll'. ~(i(i - ~I.'>) <'<ll'aC'LC'l 'iza,( pri11 <·Yint:1. 111Îc ':3<>l'll(;'\

întn> tn•ptl'-le 1 -- :) :;:i se(:UIHl<l m<trii<I. intre tn•plt-11• :·i -- (i , 11u ;1 pa1·t· Jntof.dt•a-
1rn:1. ea o ~truetn 1% 1mitarii. I k ohi1·-C'i "'' n•aliz-Paz:1 111·i11 su p1·a JHnu·n ~ <L pa,tt,fa Ei 
<\. n 1111 i cron ta tic · l 1•1•11 tm.t pe sol <·u 1111 pe11ta<'o l'< L loc·.1·i1· JH' n1 L Trep! t'll' 
mobil<>, c·.H· :;:i :tspP«f Pll' 1wndulatorii , c:.n ·1·aztL rrna.nţ.c.· 111o<lal<' \'Hririh·. 

l)u p;i t·.11n1 <Llll 111C1i n r. ~tia1', ît\c·:ulrnn•a- nwlodiil1>1' în 111 i'i.-.: uri î11.f2:!'f.'H-
1wa z;). <:011,:i,ll'r:·: t·iÎl(' as u pra. ri tmu1ui. .F ăd 11<1 :ihi:;t r:1<·t ie <li ~ rn:"i.i-;uri, <' <H lt
J•a rlml ~i v 11 mat Pria h· c· uksP în perio,uk ultl·1·ion.n ·, <:n~dem c:-1 . . ou g1·p~im 
atribnirnJ <· int-t•<·1·lor lnwovim•1w tl' i1f;ătur ilt> sistcm nl11i l·it-mie 11erla.1Hlo
ru1mto. :::h·henwk ritmiet> sînt· l1o ~a tP ::i irwlud, în difr·l'Îte Yaria11k, toate 
fo1·nfiilde ritrni t'l' 1n·ov<> 11i tn rliu imhina r·pa i·<' luldnr >' În1_plt> bi11an• (piric, 
ispon1h·u, iamb, trolwn). Dilltn'. ('.('lr mai frr c , ·<·nt intil11ill' n·rnardim for~ 
rnnlvl1 ~ : dipiric, JJC'.OH ·I, :-;afic ~i, în SJH\cial in rnoti,·t:'le t·;ult>nţiak fin:tk, 
('p it . rit ~ ;). 

ln cren. C'.l' J>l'ÎVN~tP a.J'l1ih·et01Jica, udiniLorio pentru cintl'(·1il prnprin
zi~ estt• forma 1;trofi('.<1, 1·î11tecul buc:ovirwan neJ'i'idntl exc:e1it,ie, ciP~i în: 
m1el1: rMlodii din tipnl „biî.trînea::;<:~V' Hînt d(\ :presu:pus ~ i evoluţii lih<•re. 
Strofa e;:( (\ akătuit:l . pt·e<lorninn.nt. din 2--! rîntluri 11wlodi<·<', in cîknt 
f'XPtnpl<! în care se f; illlt.e, uneori, influcnţ:a. l: l ut ă.rea!:lci'i . , fiind :lrn1Jlificat<1-
la 5 - 8 rîrnluri. Semn a. lă.m ~i prezc. ' nţ:.a rdr('ne101·. 

Nu vom pune punct acestor rinduri fiir:~ a face o (•uvcniW.- ]Jl'l•e iz:ne . 
Primii pa . ~ i în dircdfa c l ub oră.rii ae<>r,;Lei hwr ă . ri a u fo~t . fii.eu(:i d e rnuzico
Jo~rul ~i fokloristul Vasile Nicoksc11 în că. di11 a.11111 J%ti. l>in <1{'<'1 rnomrut 
ş i piui!, îu Ul83, anul stingN·ii sale din Yiat.;'1, a pm·l:d: o )11te1rnă . cores
p ond1 • nţ ~\ cu per soarn~ <::tr(' l-au cunosellt, <lin•<'t· f;~-i,n inuired, i>c Al<'xandru 
Vm·-Yitlea - p1·il'teni, ::;irnplc cuno~ti nţc• , fo~ti elt>vi, rnd1· - · adtrn1nd. 1111 
rn a.t.cr i ~t J p1·eţirn; (_d.a tt>, do<:um<.·11tP, 1uc.'J ·:1 ri, fotoµ-rafii P.1t·.) 1'.a l'l· a . .;ta.t. la. 
h:tz:a, i·1·dacfarii pri n ll ~i 11ăr1„ i a rn'zrntulni studiu. lk <l."t~IUPHl'a, Va~ilP 

Nieolc:·cu a. sdrnt.aL :-;i :rn;.fo;::::J; J lie~w <lin arhiva, 1.C.KD. ~i , pal'(.i: il, lr:lll 
fwrieri ;: th:tt{\ hJ, ,:;1 :e ţi;1 rlc m::,m1sc;·i:,;e <.t :B.C.S., :a vt~d1·1·r·a. :th~ :U c:irii tlllor 
voluirv>. J?rdnînd, c·onl i11uîti<1 .-::i. f ina.lizinc l :u;1·:t ~ b1 tnUJl(·~l, ~un dorit :,;;'.!, 
JlU!l':~n ir< Y. l l(J : vri~ înc:'î. o p~~gi~1 ;1, a is toriPi fol c;k~ ri ;,; ticii aut.ohtc111( ', ::;;), r eadu
<'·<' tn î11 ~ : frcuit.11! eont.rnq iornn muzicea, ~ : i .rrn · zi;~ ÎJWt'p11t11h1i (k >'<'Hl' 
clin BUC'.Ovim'L unu l dintre u·k. 1w1i inter e .~;u1 l e ~i b o~;: ~ k [.iHu1,mi ?'()Ju:Î.JH·:;ti . 



NOTA ASUPRA EDITIEI 

XOTA :\StPHA J~OITIEI 

J. "\frlodiil(• :tll l'o,; t naH :'>Pll"<' <·011rlln11 111n·111Pllll' 1whtrii n •la1h«' (v. nota 
]:!OL F i nala nri . !!ittaL ~ 1 <'<l ';' i at·111t1ra 11otal<' d<· v,wYi<I<·~ •· sint. llH'lt\ionalo 
fa ,;ftl'O:Î(ll] rirT:"il'PÎ 11';1ll :'('f'i1•J'Î . 

'> :-:-a rPllUti1.a1 la 1r1(1 . ..;11r;"1, :l<·<•a,;1a f i ind. d<' a . ..;t' lllPllPa , lll'l'<·i z:1ti'L i:-1 

,,;fir ';' Îllll l'i1·<·i'1l'l'Î han :.;niPr i . 
l{a n1. pli11:\ ,; -:1 l'olus i1la . ..; l'ir:o: itlll1fodu!11i 11wlt1tli1·, ia1 ,;1 •1Hiha ra î11 inl<•
riontl !ni . 
:--;-m1 p:·i,;1 ntt 11(•111o<lil'ic·at\' tlu1 :ttPlt> ~ i fornn1lt•IP rii nt Î<'I' ut i!i1.:l1P de 
Vop\- id1 ·a . 
Yalrn·il<• h·g:ue ll<'s11• lm1«\ dt· 1n(1„11r ~\ au io."1 <·t1111ula1('. 
ln c·azurîlt' dud s-a folos it. ,;pm11 ul .-. (h111gin•n, ll ';'- O < ~ri'1 a valorii ) s-a, 
c011 :.;enmat 1l<•a:.;uprn, in para11tezi\., nhloarea din 11otaţia iniţialii. :--;prn
nul * <lea:.;upra portativullli nmn·lwazi\. !1wul mule, 111 lnrn;-;1.·rierNL ori-
gimtlit se s!'hi111hit 111:'\.sura. · 

3. :IrHli<-i\t.i i lt• de tempo m<>nt;.iouate lle V oevi(ka au fost pil.i\t n:i.t.e ~ i trecut.e, 
dat fiind relcltiYitalf•a JOI' , înlTP parankzf' dH•p1.('. 

4. li ~ \ l'it~c ~ al'P piP;;ii, :'>P pn•.eizl•az(i.: Îll pa1'1t>a :-;1 .îugi\ , i. rnmărul rn~mut>eri :-; u\ui 

(Hl:-; .), n111ni'11·ul eaidului (pi>ntr11 arhi\'a J.u.11-:.n„ notîndu-se eu C 
pi1•:-;ole p1·11n•11ih' di11 vohtllllll pn~zl•nt::~i. la eon('. m·:-;ul diu .Ul'..lf>) , fila 
:-:;i num~Hlll 1;îni.el' 11lui (f. 'nr. i a~a ('.tun rig111 · eazr~ îu rnate1·ialele aflate la 
I.O. B. D . ~ i 1-U ~ -~ . ; în patl.t•a el rea ptii. -- dal<'le fi.:;ei i'onogramice într-o 
i : ormulă ! ' llllf'Plll rat :"1. 

(111 f>e rnnul ! ;H\U mareat: li p:.;urilc 1li11 1rnl'le fi~e. 
;J. Xu an fo::::t resper·.tate "l11tot<l<•a.mrn t.it lurile date dP Voovicfra. S-a folo

t1it în ae1~ , ~t. scop prinrnl sau al doil{•a vers, at,unei dud col dir1Ui <'lmsta 
din1r-o for111ulă tipiza t fi . 
~ubt.iLlurile sau nwnţ.iurwa .,cînh·<· vt>e hi", aparţiuînd lui Voevidca, 
au fo,.;t t.re<·nfo <h·de,.;uht, J11tre ghilinwle. 

H. În eon;,;e11urnrPa textelor ~H\ re1'pt·ctat not.:uea forwUc~~ originală, eu 
toate incous e c.venţel e ei, aplieindu-se, in :.; ă, normele ortografice şi de 
punctuaţie rno<forne. ~-au ,;ubliniat sila\JeJn de eompletat·f\ ::ii rdrenele. 
Jfofrenele s-au notat doar f-l Uh t.ran ,;<nierea. muzicahl.. 
~ foxtul a fo,;t redat. fară JH\'eizarca grupării în strofe, Vueyidr~h fiind 
incon,;t~cveut în notare~• acest.ni a,;peet. 
In cazul in 0aro lipi;;rn!te în mo<l evident un euvînt f·are poate fi recon
,;tituit, aceHta a fo ,.; t pus într~ paranteze drepte. 
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7. Abn:„viat.îa R.V. B. = Rum.iini.<whf \ - ~ olk.~lfrde1· mN? <Îl'-1' Bukowina, (l 9·10), 
1fo "\[at tllia:-; }'riPthrngner. 

8. Ahn·viatia :rn ( '.P. = 80 dntcce populrur ale:'>f'- din l:lllf'gmile -pn•miat.e 
i;au mt-nt.ionate cu vrilejul coneunmlui instituit dt> ~rw.fr~ttlt(la C-ompo
zitorilor llornâ.ni în anul l92f>, Hu c me~ti, 1927. 

9. Abreviata O.J .P.M. =~ Clntt!ce şi jocuri popula-re (hn JfoldO'l/a, de 
Vasile D. Nicoleseu şi Comta.ntin Gh. Piichiei~ Edit.ma muzirală, 
1963. 

48 



I. DOINE 
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1. Arde-ai, lumi, într-un cias 

Ms. 6, C, 125/1909 AIEF Paraschiva Săhleanu , ţărancă , 25 ani 
Bucşoaia, 12 august 1913 

[Ad libitum con molto espressioneJ 

ţl J. &h@j ;fî ji j1 )î j . zj 

Ar de - ai, __ lu - mi, În - tr-un cias, 

@ J &E@QjJi )i I Ji )ij " iQJ,;g l]J 1) I 
Ar - de-ai , _ lu -mi, În - tr-un cias Ca să _ scap_ d'e:at _ 

@ Ji0MJWli1'fil®@i;iJ ~ 
tău nă - caz. __ Co să_ scap_ de-al Iau nă - caz 

II 

• <·n Js Js t1f2J JJ @@ J5 J2)l[j lt] I 
Ar - de - ai __ În foc_ mai bi - ne

1
_ 

Ar - de - ai __ În 

Că esfj __ nea - gră _ pen - tru mi - ne. 

'1Î' @#[) @iJ I Jl f,_?J&!l ~ f 
Re . mi-ai_ fost-. _ de_. co - pil- mic-
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[-o_ vi a tă am_ fi- e - u 

-~ a r-=r t4J&ti I uw, Î.fl@J ~ 
Şi_ de-a ce - ia-mi - pa - re- rău ____ _ 

[a 

~1 ;. 
s-a - dorm un 

I ~@V~ •lJJ )l ; 
In - tre _ _ pa - iru 

® Jd~ &Q iJ1 I JiW@l]}l •11!€i') )l 
sân-duri __ la - fi, Un - di gri - ja 

ft iii=iM ., I f1 J1 iJ5 J JiJ llJJ 
:;i._.1 . 

nu stră-ba - fi, Nici du - re -rea n-a- re loc;---

A - co lo-i_ ~--al 

Arde-ai, lumi, într-un cias, 
Ca s ă scap de-al tău n ă caz ; 

Arde-ai în foc mai bine 
Că eşti neagră pentru mine. 
Re mi-ai fost de copil mic 
Şi mi-I fi pân' la mormânt, 
C-o viaţă am şi eu 

)i J J o 

meu no - roc. 

Şi de-aceea-mi pare rău, 
Ca s-adorm un somn plăcut 
În păreţii reci de lut, 
Între patru scânduri lati 
Undi grija nu s trăbati , 

Nici durerea n-are loc, 
Acolo-i ş-al meu noroc. 



2. Am la inimioară-un schin 

Ms. 22.224, 223/366 BN 

(Andante j 

Casandra a lui Trifon Isac, ţărancă , 40 ani 
Arbore, 20 septembrie 1908 

'-----' . '-...:: 

Foa-ie ver - de- lin, pe-li - nu, Am la i - ni -

. .mioa-r-un schi-nu Si- o băl- fi - fă _ de ve-ni- nu 
' 

Foaie verde lin, pelinu, 
Am la inimioară-un schinu 
Şi-o băltiţă de veninu. 
Mai în gios de inimioară 
Am o chetrice de moară , 

Scârba tare mă omoară. 

Şi-a da Dumnezeu şi-a da, 
Şi schinuţu s-a usca 

Şi băltiţa că-a seca 
Şi chetricica s-a sfârma 
Şi eu de scârbă-oi scăpa. 

, Ce folos că, cum se vede, 
Că schinuţu odrăsleşte 

Şi băltiţa izvorăşte 

Şi chiatra că se-ntăreşte , 

Scârba, dară, mă găteşte. 

3. Nu mai ieste om pe lume 

Ms. 22.224, 2621760 BN 

[Andante naţi o nale ] 

Axinia Iumău , ţărancă , 7 4 ani 
Fundu Moldovei, 31 iulie 1903 

' )i Jl )l ii Ji J1 lifj_J J1 I :h ~ 
Frun-ză ver-de frii mas - li 

trii mas - li - ni, Nu mai ies - fe 

J 
>.lu mai ies - fe ~ om . pe lu - me 

Frunză verde trii masline, 
Nu mai ieste om pe lume 
Să fie scârbit ca mine, 
Să nu se priceapă nime. 
Că ieu pe unde mă duc 

nt, Frun - ză ver-de 

om pe lu me, 

Voie bună tot arunc 
Ş-inimioara mi-o usuc 
Ca şi frunza cea de nuc. 
Mă ususc, mă prăpăde s c , 

Ca omătu mă topesc. 
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4. Fă-mă Doamne, cie mă-i face 

Ms. 6, XXX VII, 32/1832 AIEF Irina Bălici, ţărancă, 25 ani 
Vicovul de Sus, 15 iunie 1912 

[Andante nationale] 

·P Jdti@JgJ Jî )> ii '! I ) Jî Jl :J§ ...._o 
Fă -mă, doam-ne, ce mă-i fa - ce__ Nu-mai să f ră -

aP ,p w '----" ' 

iese în pa -ce __ _ Si su' poa-la 
) 

la ca - su - i'a pu - iu - lu - iy. 

Fă-mă Doamne, cie mă-i face 
Numai să trăiesc în pacie 
Şi su' poala codruluiu, 
La căsuţa puiuluiu. 

Eu la doru strâng s ă ia s ă , 

Doru mă pofteştie- n ca s ă 

Să şăd cu dânsu la ma s ă. 

Eu mănânc carne şi pânie, 
Şi mănânc şi mai rămânie . 

Dorul vedi şi chiteştie 

Mâncarea ce nu-mi ticneştie. 

co-dru-lu -iy, 

Da' pi masă cie mai sta? 
Două căni alăturea 

Cu vin acru şi-ndulcit , 

Nu pot bea că sânt scârghit; 
Da' pi masă cie mai sta? 
Două pâni alăturea , 

Di jelie nu pot mânca; 
Da' pi masă cie mai sta? 
O găină-alăturea , 

Da' di jelie n-o pot mânca! 

5. Nu ştiu undi-i al meu bginie 

Ms. 6, XXXVII, 29/1829 AIEF Dochiţa Ursachi, ţărancă, 38 ani 
Vicovul de Sus, 15 iunie 1912 

[ Andante nationale ] 

~ lîli j1;J1.J:l 1 »:JiiilW I :5;,t> i1~i~11 
':-----" . . ...__r ; • 

Nu ffw- un-d1-1 al meu tigi-nie . Că fa_ mi-ni 

E Ct, ~l ~-: )1 ~, I ;;5 )1 ~l ~1 ~, I i-i i1 1i ;fi 
~ .r .r tf '--.r '--iT tI cr ar a . . 

nu mai vi -nie, __ C ă ci bgi - ni-fie Îi di - par-fie t Reci!ativo i , 
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Nu ştiu undi-i al meu bginie 
Că la mini nu mai vinie, 
Căci bginilie îi dipartie 
Şi la minie nu mai strabatie. 
B ginilie dipartie fugie, 
La minie nu mai ajungie, 
Dară a vrea Dumnezeu 
Şi-a veni bginilie meu; 

Şi-a da Dumnezeu vrun bginie 
Şi-a veni şi pi la minie 
Măcar pi două, trii zilie 
Să mă hrăne s c şi-eu di bginie. 
Dumnezeu meu şiel dragu 
Tot mă-nvaţă şie s ă facu ; 
Dumnezeu meu şiel dulşie 

M-a-nvăţa pi unim-oi duşie! 

6. Făr' să vreu mă depărtez 

Ms. 6, C, 70/518 AIEF 

[Lento con espress ione l 

Mihai Tipa, elev liceu, 17 ani 
Soloneţ (în Suceava), 20 mai 1908 

~ @;® J @:;§3 J t@© 4 JJ >@ţgd . 
LV V V V "---= iar' sa vreu, ma de - par - te - zy, _ 

f t!JJ w. ~ ® l 1 J11U J_IJlJ J. a 1 ). 1l> r 
'--' 

Sus-pi - nÎnd a - mar of - te - zy Pen-fru-0 dro-g ă 

' hJ1. l@ Jî ~ i J4. )JLJ1 t l Ji. J) J • I: 
de mult pre /!::!. Ce . n-o văd , nu mai vi - se -z :;. 
(fluierat) · 

& n:onn mm 1 ntnJJii §'El 

Făr' să vreu mă depărtezu , 

Suspinând amar oftezu 
Pentru-o dragă de mult preţu 
Ce n-o văd , nu mai visezu 
Că-mi da gură şi ochi verziu 
Fără plată, s ă mă crezu. 
Cu amar mă depărtezu 

Şi din inimă oftezu. 

Eu mă duc că sânt chematu 
La oaste, la î mpăratu, 
Ca să vadă de-s bărbatu. 
Şi de am mândruţă-n satu , 
Ardă-I focu de necazu, 
Eu mă duc, mândră, te lasu, 
Dar mă tem că tu-i griji 
Şi-oi vini, nu ti-oi găsi. 
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Eu te las în voie bună, 
Să nu mergi sara pi lună, 
Pe afară ori prin şură , 

Că toţi ti-or purta prin gură , 

Că-napoi când oi vini 
Despre tini toati-oi şti 
Şi ţi-oi spuni cum ai fost 
Ca din cărţi , pi di-a rost. 

7. Cât am pătimit şi-am tras 

Ms. 22.223, 263/182 BN Gheorghe Marţineac , ţăran , 26 ani 
Liteni, 27 octombrie 1907 

Cit am p ă -fi - mit fi-am fra - sy, _ CFt am pă - ti -

t :d· 0 Qu 1 ) Ji:Rll' JiJ1. a@ 
mi f ~i -a m tra - sy _ H ă mir de un - de-am ră - ma - Sf:!-

D: mai am Îl7 

Cât am pătimit şi-am trasu, 
Mă mir de unde-am răma s u 

De mai am în lume glas; 
Cât am tras şi-am pătimitu , 

Mult mă mir de unde sântu, 
De mai stau cu lumea-n rându 

l u - me glas. 

Şi cu oameni la cuvânt. 
Amărât cum sânt în lume 
Nimic nu-mi ştie de nume. 
Dar îi bunul Dumnezău 
Şi-oi s căpa la largul meu 
Şi-oi face pe gustul meu. 

8. Hai bădiţă-o jos, în lume 

Ms. 22.223, 163/228 BN 

{Moderato} 

k.:~ 
t~.r!,r! 
~1.rl 

Frun-ză ver-de frii a -

Eduard Pral, î nvăţător , 45 ani, 
Soloneţ, 19 noiembrie 1907 

~ ~ 
lu - ne, - Frun-za ver-de 

I 

j 3 

')Jt:O@ I )l;h)) I )J• @@ ~ 
frii a - lu - ne __ Hai b ă-di - tă - n J·as. În lu - me _ 

' ' . . . 

li~ 2 o li 
Hai bă - di - f ă - n jos În . fu-me •. 
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Frunză verde trii alune, 
Hai bădiţă-n jos, în lume. 
Nu ni trebe nuni, nici nune, 
Nici preot să ne cunune. 
Frunză verde trei masline, 

Numai de-am trăi noi bine, 
Că sânt mulţ necununaţi 

Şi trăiesc ca nişte fraţi. 

Şi duşmanii s-or miera 
Când om trece hraniţa. 

9. Mi-a trecut vara de coasă 

Ms. 22.222, 56/682 BN Chirilă a lui Neculai Scripcă, ţăran, 31 
ani, Frumosu, 17 iulie 1908 

îAndanfe recita.f ivo] · (.&J) 

' Jl Jî)1 Ji ·)', )1 )3 J ii. 
Frun-ză ver- de iar-bă groa-să, Frlln -ză ver- de 

_{~ ) (~) 

iar - bă groa-să, /1i-a fre-ct.Jf va - ra de coa -să, 

!JUJ 

)§ }1 l î 
Hi-a tre cut va - ra de coa - să Si-a ve - nit faam -

I 

Si eu nu mai . 
Frunză verde iarbă groasă, 

Mi-a trecut vara de coasă 
Şi-a venit toamna frumoasă 
Şi eu nu mai scăp acasă. 

Oamenii strâng de pe camp, 
Eu fac "nieder" la pământ; 
Oamenii strâng de pe ţară, 
Eu tot ţin puşca şcoală; 

Oamenii-şi cată câştig, 

Eu la vartă-ngheţ de frig, 
Zăpada mă bate-n faţă, 
Vai şi-amar de-a mea viaţă! 

;,Jl )l)l J.) J ::---· .. 
scăpa-ca-sa , _ 

scap a - ca -sa . 

La vartă, la garnizon, 
Fără nici un pic de somn; 
La vartă de la hauptvahe, 
Cu puşcuţă grea în spate 
Şi picioarele-ngheţate, 

Şi mâinile degerate. 
N-am unde să le-ncălzesc, 

Să le mai disţăpenesc, 
Batâr de voi şi muri, 
De aici nu pot ieşi. 
Vai de viaţa cătănească, 

Dumnezeu s-o-afurisească! 

li 
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10. Doamne, partea muierească 

Ms. 22.224, 40/565 BN Marius Ro şca, ţărancă, 41 ani 
Ilişeşti, 28 iunie 1908 

!Andante rec itative ] 

Frun-ză ver-de _ros-to - pas - ca, Doam-ne,par-fea . t 

. mu-ie - reas - că_ Să se nas-că, 
. . [}l}) 

să nu creas- că,_ 

Să se nas - ca, sa nu creas ,..ca. fă - u -na, do - u ă 

- '----' _.r J • 
au no - ro - cu_ Dar mai mul-fi 

' 
) ~! h t1 • I# 

!Jar- mai mul - fi 

Frunză verdi rostopa s că , 

Doamne, partea muierească 
Să se nască, să nu crea scă . 

Că-una, două au norocu, 
Dar mai multi ard în focu; 
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}1 t:i 
J 

ard 
A 

' ~'! ~ ·J ln fo - C!f. Y 

Una, două au ticneală , 

Dar mai multe ard în pară; 
Una, două- s norocite, 
Dar mai multi-s prăpădite. 



11. Colo-n deal, de după deal 

Ms. 22.227, 261/1541 BN Saveta a lui Vasile Rumedia, ţărancă , 36 
ani, Părhăuţi, 30 ianuarie 191 O 

[Pastorale con espressione] 

§ 1 ~ 1 Î11 ; m<®vf#)\nftt-n v ~ 1 
C. ·lo-n deai de du-pii dea-1:.j, C.:.!-.'o-r:.:::cl de du- că dea- I;; 

f :NJ:S)Jt1T®-l§ ltf]J§Jilffe ±)J. ~t 
.i?a-ge, sirr-gv-rel , Ba ·- la - ny ,- Ra-ge sin-gu-rel Ba -/a - ny_. 

. Da ce ~ ag i fu,B_a -fa ne - !e, ' Da ce ragi fu Ba-la 
o 

.1e „ le, 

i I 
[ e ţi - i a - f4 fa - re je - le? 

Colo-n deal, de după dealu, 
Rage sângurel Balanu. 
- D ace ragi tu, Balanele, 
Ce ţi-i aşa tare jele? 
- Cum n-oi rage, că ni-i jele. 
Când eram eu cu păreche , 

leram fruntea cirezii, 
Păşteam numai schicu ierghii, 
Mâncam fânu cu stogu, 
Ligeam sare cu drobu 
Şi beam apă din izvoru 
Şi purtam giugu uşoru. 

Da' de când nu am păreche , 

Îmi vine s-apuc s ă strechii. 
Acuma-s coada cirezii 
Şi pasc rădăcina ierghii, 
Mănân c fânu cu palau 
Şi sare cu lingurau, 
Giugu nu mi-l pot purtau 
Că am prăpădit puteria. 
Când socot ca s ă tră i e s cu , 

Mai tare mă prăpăde s cu; 

Când socot să scap de-un rău , 

Vine altul şi mai greu. 
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12. Ista an n-a fost al meu 

Ms. 6, C, 8117 AIEF Mihai Ieroftei, lăutar , 50 ani 
Horodnicul de Jos, (în Suceava), 16 se tembrie 1907 

I Al!egro moderato] 

@z J\ _;~ J1 J~ î ;Js fJ? !-==Js i2JJ; 
Foa - 1e ver- de si-un du - d ă - u 

Tot 

Foaie verde şi-un dudău, 

Ista an n-a fost al meu 
Că mi-a cântat cucul rău, 
Mi-a cântat pe-o rădăcină 
Tot a scârbă şi-a pricină. 

Cucule cu pene verzi, 
Ce-mi cânţi seara prin livezi, 
Ce-mi cânţi într-un glas s ubţire 
Pentru-a noa s tră despărţire! 

De-ai gândi că ne lă s ăm , 

Hai la crâşmă să mai bem, 
Să bem vin, bere fierbinte, 
Să n-avem slabe cuvinte 
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Bunăoară ca-nainte. 
Leliţo de la părău , 

Am auzit că ţi-e cam rău , 

Dar nici mie nu mi-e bine 
Că nu pot veni la tine. 
Vină, bade, nu-i veni, 
Numai nu mă-nşelui, 
Că şeluită-s eu bogăt , 

Mult mă uit şi nu te văd. 
Uitându-mă după tine 
Mult lucru bade-mi rămâne; 
Tot mă uit şi nu te văd 
Şi foarte mult lucru pierd. 



13. Măi bărbate, bărbătuţ 

Ms. 22.224, 246/839 BN 

[An da nt e 11.::it i on a le] / 

~ · ~ - ~ .. ~ _l_ ~ t] li. ~ ~ ~ 
l! Hă i b ăr - b a - te , băr - bă - fu - tu H ă i bar ·ba -fi! ' ,_. " 

~· . : hi sP=bQ 1' I,@ q) O :P -1 ':d fi I; j 
băr - b ă ·- tu ·· fy, LG - să - mă sa-ml fin dră - gu - t";:t_ 

' t ' -

La - s ă - m ă s ă- m i fin dră- g u t . ! / [ ă _ eu te -oi fa ·· 

ltf=~~g s-Ţ r ~ ?Jit§ e dl 
[e ţi - ci Sţ) U - ne _ i!U Sa crezi. 

Măi bărbate , bărbătuţu , 

La s ă-mă să-mi ţin drăguţu 

Că eu te-oi face s ă n-auzi, 
Să n-auzi ş i s ă nu vezi, 
Ce ţi-oi spune eu s ă crezi. 
A s ară pe la-n s ărat 

Mi s-a dus bărbatu-n sat 
Şi-au venit cu capu spart. 

Nu mi-i de durerea lui 
Cum mi-i de năcazul meu, 
Cum mă pune s ă-l leg eu, 
Vai, t r ăznea s că-1 Dumnezeu, 
Tare-i prost şi nătărău , 

Să nu-l văd pe capul meu 
Şi s ă-m i ţ i n pe cine vreu. 
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II. CÂNTECE PROPRIU-ZISE 
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14. Bade de la Valea Sacă 

Ms. 22.225b, 33/1472 BN 

i Mcderatol 

Zamfira a lui George Puiu, ţărancă, 37 ani 
Poieni, 25 decembrie 1909 

$4 -t' J Ei1 J. ' 
Ba -de_. _ de ia__ Va - led - Sa - că,-

&j 'J> J fj I Jj J. jj Jî f& ! J J i i& ~ s\fgl 
t..I • "--" '-._.. •'---

3 d- .de _ de la_ Va -!ea_- Sa - (ă , 

- Bade de la Valea Sacă , 

De ce porţi cămeşă neagră? 

- Las' s-o port c-aşa ni-i dragă , 

Că ni-i nevasta beteagă, 
Şi-i beteagă rău de-o mână 

Mai bine de-o săptămână , 

N-a spălat cămeşi de-o lună! 
- Lasă, bade, c-oi spala eu 
Cu-apă rece din părău 
Şi sopon de la Bacău. 

15. Doamne-ajută cucului 

Ms. 6, XLII, 7 /2057 AIEF 

- . Y 

U:::J .-J.: -!;E-,:> . . J - -:- ~ · 

Doamne-ajută cucului 
Să zboare din cuibul lui 
În mijlocul câmpului, 
Pe coamele plugului, 
Să zboare din sat în sat 
Că Dumnezeu l-a lă s at; 

Pavel Bodnariuc, ţăran , 25 ani 
Calafindeşti , 27 ianuarie 1914 

Să zboare din pom în pom 
Să-l asculte orice om; 
Să zboare din curti-n curti, 
Toţi copiii să-l asculti. 
Cucul de nu ni-or cânta, 
N-am şti că-i primăvara. 
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Ms. 22.227, 31/1831 BN 

Şi-asară şi-alaltă s ară 

M-o cercat dorul pe-afară. 
Eu eram într-o chilie, 
Podobgiam o pălărie 

Ms. 22.227, 158/1816 BN 

!Moderato] 

16. Şi-asară şi-alaltă sară 

Dochiţa Ursachi, ţărancă, 38 ani 
Vicovul de Sus, 15 iunie 1912 

Cu gaidan şi cu hârtie, 
Ca 1-al meu pui să nu hie; 
Cu gaidan şi cu şireturi , 

Ca 1-al meu [pui] să nu vădu. 

17. La poartă la cireşei 

Eugenia Muntean, ţărancă, 16 ani 
Vicovul de Sus, 14 iunie 1912 

@ Ji J ] 1 J I Ji J J "I I Ji J Ji J J1 J j 'j :1 

La poartă la cireşel 
Esti-o fată, mamă hăi, 

Dă holercă la flăcăi 
Cu şipu păi sub suman. 

ci -re - ~~ ! 
' ' 

Să trăieşti, măi băietan, 

Că nu te-am văzut de-un an; 
Să trăieşti cu voie bună 
Că nu te-am văzut de-o lună. 

18. Nu credi flăcăului 

Ms. 6, XXXVII, 12/1812 AIEF Aglaia Motescu, 19 ani şi Ana Schipor, 16 ani, 
tărance , Vicovu de Jos, 14 iunie 1912 

!Andonte nat ionole] 

j :l\t: I· Ji . I il?Ji:l':J J. I Jl b 1· j, I JlJîiPJ. I li 
Fruffo-ză Yer-di-<J le-u-tu- iu, Fi'un- ză ver-di--a fe -u- l u-i1.1, '! o I 
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Frunză verde-a leului, 
Nu credi flăcăului, 
Că flăcău-i mare câni, 
El ti pupă şî te ţini 
Şi te scoati la ruşini. 
El a merge la strânsură, 

Tu-i şidie sub pânzătură; 
El a mergie şi-a giuca, 
Tu-i şidie şi-i legăna, 

Cu mânuţile-i lucra, 
Cu picioru-i legăna 
Şi cu gura-i blăstăma. 

19. Pe din gios de Orăşie 

Ms. 6, XXXVII, 6/1806 AIEF 

(Andont@J 

Maria Şorodoc, elevă , 13 ani 
Vicovul de Jos, 14 iunie 1912 

' ] • ;z__a )1 { _ _"! I j ) Jî {_l ' 
Pe Cin !jio s d ~ _ _ :) - ; ,i - ~i - • ·--

Pe din - t;;ios de ·- C - ră - ~ ; - ~. 

Pe din gios de Orăşie 
Vin doi veri din cătănie. 
Şi-au spus unul cătră altul: 
- Pune-ţi , vere, mâna-n şelie 

Şi trage una de jelie, 
Şi-mi trage una şi mie 
Că-am scăpat de cătănie. 

20. Îmbiă lumia hărăţâie 

Ms. 6, XXXVI, 51/1797 AIEF 

Frunză Verdi di-alămâie , 

Îmblă lumia hărătâie , 

Gândia că ni-a strica nie. 
Da' nie nu ni-a stricau 

Zenovia Cifan, ţărancă, 53 ani 
Vicovul de Jos, 14 iunie 1912 

Că eu ştiu a mă purtau: 
Albuţă ca lebădau, 
Rumână ca calina. 
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21. Munte, munte, piatră sacă 

Ms. 6, XXXVII, 2/1802 AIEF 

Munte, munte, piatră sacă, 

Lasă voinicii să treacă, 

Să scape de cătănie 
Şi să meargă-n starostie. 
Lasă-mă, neamţule, -acasă, 

Că iarba-I bună de coasă 

Domnica Burciu, ţărancă, 16 ani 
Vicovul de Jos, 14 iunie 1912 

Şi grâul îi de secerat 
Şi mândruţa-i de maritat. 
Cătăni-aş fără frică 

De-ar fi mândra mititică, 
Dară mândra ni-i cam mare, 
După ficiori se omoară. 

22. Până codrul frunza-şi ţine 

Ms. 6, XVII, 32/2082 AIEF 

[Andante) 

Pancrati Melneciuc, ţăran, 40 ani 
Şerbăuţi, 30 ianuarie 1914 

. -...__.; 

PÎ-nă_co . - dru[ _ fnJirZa-si fi-ne____ Tot; vei - ni-cii 

Până codrul frunza-şi ţine 

Toţi voinicii trăiesc bine; 
Dacă codru frunza-şi lasă, 

Toţi voinicii merg pi-acasă. 
Măi frăţică, măi fărtate , 

Hai să coborâm la sate 
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Că din codru frunza cade 
Şi-om peri făr' de dreptate. 
Om peri, ni+om prăpădi , 

Nime-n lume nu ne-a şti , 

Numai codrii cu molizii 
Că aceia ni-s părinţii. 



23. Cucule cu pene multe 

Ms. 22.227, 286/776 BN Zamfira a lui lsac Stipor, servitoare, 13 ani 
Vicovul de Sus (în gara Karlsber ), 7 au ust 1908 

[Mode ro to] 

:& J ~ ~ -:sj I Ţ;- y ~~ iF - ~ ~ ~ 
- t_J-- --..:- ----- - ~ ---·- ----- ~ ............. "-- '----·- ...... ___ . - - - ~ . 

[ u - : u - fe cu ___ pe - ne mul - ie. -----·-- -- -----

[ }e Ce w .. „ _ _ _ zbotf J]U - lTfQI l e. f'rtUn - fe ? 

- Cucule cu pene multe, 
De ce zbori numai la munte? 
Da' ia zboară-neo la ţa r ă 

Şi cântă pe-o luncă rară 

Şi-a ieşi o mândră-afa r ă 

Şi cu drag te-a asculta, 
Cucule, cum îi cânta. 
Mândr - afară c-o ieşit 
Şi pe cuc l-o fugărit: 
- Zboară , uliule, la dracu, 
Nu-mi mai sparge mie capu! 
- Mândră, mândră , m â ndră hăi , 

Am îmblat lumea-mprejur 
Dară nime nu mi-a zâs uli, 
Da' n-am venit din capu meu 
Că m-a trimes un om al meu 
Ca s ă cânt în pomătu tău. 

Şi-am venit la casa ta 
Şi tu mi-ai şi pus porecla. 
- Măi cucule, cucule hăi , 

Să nu mai ajungi s ă - ţi s coţ i pui 
Până nu-i cânta ş i lui 
Pe-o crenguţă de arţari , 

În poartă la cremenari. 

24. Ştii, bădiţă, cum ziceai 

Ms. 6, XXXVII, 18/1818 AIEF Eugenia Muntean, ţărancă , 16 ani 
Vicovul de Jos, 14 iunie 1912 

Ş tii bi: -di - fă, cum zi - cea - iy --- Gnc Ici- noi sa -

ra vi-nia -i!d,-

Ştii, bădiţă, cum ziceaiu 
Când la noi sara viniaiu, 

Cînd fa_ noi sa - rn vi-nia- ig? 

Tu pi mini mi-i urâu 
Când soarili s-a s fârşiu. 
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Soarili nu s-a sfârşitu, 
Tu pi mini m-ai urătu, 
Altă mândră ţi-ai cătatu 

Şi pi mini m-ai lăsatu. 
Urască-ti-un neam de-al tău 
Şi-ndrăgi-te-ar un ceas rău ; 

Urască-te-ar neamurili, 
Îndrăgi-te-ar frigurili. 
Şi mă-ta să ti urască, 
Bolilie să ti-ndrăgească, 

Şepte boli şi o lungoare 
Pe tini să ti doboare! 

25. Codrule, frunză subţire 

Ms. 22.227, 114/1815 BN Domnica Budă şi Aglaia Motescu, ţărance , 17 ani 
Vicovul de Jos, 14 iunie 1912 

ilent o] 

i~ JlEJf) Jl 1 j 
(o - dr u-le, fruo- zii 

Codrule, frunză subţire, 

Lasă-mă să trec prin tine 
Că nimic nu ţi-oi stricau, 
Numai o creangă ţi-oi plicau, 

sub - fi re, 

Poate mult oi zabaviu 
Şi-n napoi calea n-oi ştiu. 
Trandafir crească prin tini 
Că de-amu nu trec prin tini. 

26. Di te-ar putea mama creşti 

Ms. 6, C, 128/1945 AIEF 

[ Len to ] 

$;„.Ei J-j 
F r u n - z ă ver-di 

mtJ - ma 

Ana a lui Nistor Timu, ţărancă , 22 ani 
Gura Sadovei, 17 au ust 1913 

„j .. . <::::::::' 

nu - ni,_ na _ _!!i_, _ __ Liu, ____ !!..i.!.--=::.... _!!!:!..~=-~·!!...;___ 

J;t_ 1,; tD J1 1 tJ1e{J bSJ J5 i ww Ji1.1 11 
pu-iu _ __ ITl_a_. - mii: liu, 

Frunză verdi solz di peşti , 

Di te-ar putea mama creşti , 
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Rf" Liuliu, liuliu, nani, nai, 
Liuliu, liuliu, puiu mamii, 



Liuliu, liuliu, puişoru, 
Doară-i creşti mai uşoru, 
Să ti văd umblând în casă, 
Să şedzi cu mama la masă, 
Să faci mamii trebuşoară 
Care ţi-a fi mai uşoară, 
S-aduci mamii surceluţă , 

Apuşoară cu-o cofiţă , 

Să ti văd umblând la şcoală , 

Să-mi fii de-ajutor la boală , 

Liuliu, liuliu, puiu mamii, 
Să ti vadă mama mari, 
Să ti văd în camp lucrând, 
Şi cu feti mari giucând, 
Sara cu flăcăi umblând, 
Logodnica alergând, 
Să tie ieie la catanie, 
Să mănânci prifont cu camie, 
Şi-apoi , mamă , s ă ti-nsoriu, 
Să fii mamii de-ajutoriu. 

27. Hai Iiuluţu, dragu mamei 

Ms. 22.225a, 2531790 AIEF 

[Le gă nat} 

Cristina a lui Gheorghe Juravlia, ţărancă, 26 ani, 
Stra·a, 9 au ust 1908 

ţŢ- Ji €J J: QJ i Jî X[J J1 l@) I 
Ha ; J;u ·- ii u - _t tJ,___ dra - gif_ ma - · me i, ~ 

~ k 4~] 1 ~ fi1 J ~ ,, g " ! ~ <:::::=:» . ~~ - „ . 
H'1i li!.f - /i 1.,• - f"'", _ _ dra- g u martM!Î · 

Hai liuluţu, dragu mamei, 
Că tătuţa-i în cătani. 
Hai liuluţu , liulişor , 

Dragu mamii puişor , 

Doară-i creşti mai uşor , 

Doară-I creşti mărişor 

În locu tatii-ajutor. 
Te-aş trimeti la ciurceli, 
Mărg a miele pchiciorele; 
Te-aş trimete la lemnuţă , 

Merg a mele pchicioruţă . 

28. Iubita mea, floare mândră 

Ms. 6, XXXVII, 24/1824 AIEF 

~ 

Dochiţa Ursachi, ţărancă, 38 ani 
Vicovul de Sus, 15 iunie 1912 

-
·1oa-re 7r; - dră, --·-· 

Fii- fi eres - ~1.;:-i _ ~ ; _ _ fi co -· mÎn-dG. Co - mÎrl 

'-' 
ti ;ii ~, - ni, Po - mi - nies - ti - ma pi mi -nt. 
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- Iubita mea, floare mândră , 

Fă-ţi prescuri şi ti comândă, 
Comândându-ti pi tini, 
Pominieşti-mă pi mini; 
Comândându-ţi sufletu, 
Pominieşti şi draguţu. 

- Iubitu meu suflet, badi, 
Din dragosti nu mai râdi 
Că tot cerasul plâng cu jelie 
Că n-am pi lumi greşelie. 

- Iubita me, floare dragă , 

Lacrima ta, of, să mă bată 

În tăt ceasul câti-odată 
De-i şi di mini uitată! 
Că eu atunci te-oi lă s ari 

Când ceriul s-a ră s turnari 

Şi pi ceri or şi nuieli, 
Pe pământ nouri cu stelie 
Şi-atunci ti-oi lă s a cu jelie 
Că tu-ai fost iubita meii. 

29. Pe cel deal, pe cel deluţ 

Ms. 22.224, 36/860 BN Gheorghe Burciu, învăţător, 37 ani 
Vicovu! de Sus (în Botoşana), 19 se tembrie 1908 

Pe C"l!O f deal, IU ---

Cr ~ ~ fe -ur. m; , ~-j r u _ _ __ 

Pe cel deal, pe cel deluţu , 

Creşte-un mândru brădănuţu. 
Bati vântu şi-l clatină 

Din vârf pân' la rădăcină. 
Da' nu-i de jină crenguţa 

Cum îi de jină maicuţa. 

Lasă, maică, să mă iubăsc 
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i ri: - dă - nu·· f1c=·-

Eu cu cini mă potrijesc; 
Lasă, maică, să ne iubim 
Că bine ne mai lojim. 
Nu lega, maică, lumea 
Cu cini nu mi-i cu voia; 
Leagă-ni lumea, maică, -ni leagă 
Cu cini ni e mai dragă. 



30. Măi bădiţ-al meu iubit 

Ms. 22.218-22.221, III, 43/1243 BN Glicheria a lui Ioan Scherciuc, ţărancă, 37 ani 
Voitinel, 11 august 1909 

I I - .. - ['fiuf 'fi~ /'i:. ~:! a-o- ea-ca-.nt ct11- ca '}reu _ -a; f , - c11 ~ Vtf'i·· u lfl~<i . 

Nu-ma-o-lea-că -mi rhi - că j~ - le 

- Măi bădiţ-al meu iubit, 
Pus-am gând să mă mărit. 

- Mărită-te, draga me, 
Mie rău nu mi-a păre. 
Numa-oleacă-mi chică greu 
C-ai ştiut cuvântul meu; 
Numa-oleacă-mi chică jele 
C-ai ştiut vorbele mele. 

C-ai sfi - vt vor- b'-1• !Nla . . 

Am iubit un om frumos 
Şi-am luat un ticălos; 
Am iubit o chiatră scumpă, 

Am luat o hâdă slută, 

Nici nu be, nici nu mănâncă, 
Numai şede şi se uită, 
Să usucă pe chicioare 
Ca pânza la gilitoare. 

31. Seleaca inima mea 

Ms. 22.227, 329/2189 BN 

Seleaca inima mea, 
Multe arsă, friptă ea, 

Paraschiva Ciobotar, ţărancă, 30 ani 
Solca, (în Cernăuţi) , 4 august 1914 

Pe trii părţi cu lemne verzi, 
Pe de-o parte cu uscate 
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Că n-avui în lume parte 
Nici în faţă, nici în spate. 
N-avui parte, nici noroc, 
Parcă nu-s de-aici de loc. 

Nu ştiu singur, locu-i rău 
Ori oate noroc n-am eu. 
Da' locu s-a primenit 
Şi-am rămas de prăpădit. 

32. Cuculeţu din paduri 

Ms. 22.222, 89/531 BN Catinca a lui Sava Urâtu, ţărancă , 70 ani 
Pătrăuti e Suceava, 27 mai 1908 

iA!"ldante mcd eîOtoJ _ 

i ~ ; ) !}~ fi I )Lil- ?53 Ji 
l/IO -·- . _; r 

Du - ri Ic mai - co ! i spu - ni 
( ~)) , ' 

J; J I~îy; . ~ I 

din pa - du-ri, 

Du - ~ i <::I . .'TIC!! - ::a ~ 1 spu -n i 

Cuculeţu din paduri, 
Du-ti la maica şi-i spuni 
Că undi m-au dat nu mi-i bini, 
Că mi-i patu di ciulini 
Şi-aşternut di-amărăciuni. 

Pelin beu, pelin mănânc , 

Sara pe pelin mă culc. 
Dimineaţa când mă scolu 
Cu pelin pi ochi mă spălu. 

Negru-i, Doamne, urâtu 
Să ţâi casa cu dânsu. 
De urât mă duc în lumi 
Şi urâtu-i după mini. 
Mult m-am rugat, Doamne, ţâie 
Să nu-mi dai urâtu mie; 
Doamne, mult m-am mai rugatu 
Şi tot mie mi l-ai datu, 
Om frumos mi-ai depărtatu. 

33. Eu pi cap nu am pchicat 

Ms. 6, XLII, 16/2066 AIEF 

[Moderato] * J) )1 !'} 
Eu pi cap nu 
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Ileana Tiron, ţărancă, 15 ani 
Mănăstirea Humorului, 11 au ust 1913 

.. __._ 
am pchi - caf·.:__- Si'i m.7rg de ia 

3 (-'· .:J 

45}F~Jti ~ 
b!ă s - tă - m~ r __ _ 



Eu pi cap nu am pchicat 
Să mărg de la noi din sat 
La badea cel blă s tămat. 

Bate-i, Doamne, şi-i trăzneşte 

Câţi se-nsoară pentru zestre 
Şi fac din babe neveste. 
M-am lăcomit la averi, 
Vai di mama mamei meli, 
Am să rămân făr' di pcheli. 
Bine-o zis frunza de jiie 
Că dragostea nu-i moşie 

Ci harţă şi duşmănie. 

Cât eram eu încă fată 

Li eram la flăcăi dragă , 

Mă iubeau ca şi pe-o fragă. 
Da' de când m-am măritat 
La mini nimi s-o uitat, 
Parc-aş fi de lepădat. 
Drăguţu meu m-o lă s at 

Pentru că l-am învăţat 
Să îmbli sara prin sat. 

34. Puişorule de cuc 

Ms. 6, XLII, 16/2066 AIEF Toader a lui Vasile Lavric, ţăran , 13 ani 
Calafindeşti , 28 ianuarie 1914 

Frunză verde foi de nuc, 
Puişorule de cuc, 
Vara vii, vara te duci, 
Mă mir iarna ce mănânci! 
- la, mănânc mugur de fag 
Şi cant codrului cu drag; 

Şi beu apă din izvor 
Şi cant codrului cu dor; 
Şi mănânc faguri de miere 
Şi cant codrului cu jele. 
Zbor din codru în zăvoi 
Şi-apoi cant şi pentru voi. 

35. Tot mă-ntreabă frunza crudă 

Ms. 22.223, 201/87 BN Catrina Bodron (?) 
Păltinoa s a , 8 octombrie 1907 

•. "' I : , , 
,., 1L en~o 1 ·· • J 1 

itr1i. m a :tJ y) 1 i -1 1,. J i >l~ 
V . . 

Tof m ă - n- frea - b ă .' run - za _ cri.r -d ă IJ ~ c~ fi-ni: -
( ~ - ~ ) 

44 4Jj :t}tj· 1 +3dh1§ l €J 1@1J1 J; J ~ 
ră _ tre - cu - fd. Da cum.boa-la, _ . nu m-oi tr ~- ~ e. 

Tr e - c~ -o scîr - b ă _ _ si vin u - c ~ . 
I 
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Tot mă-ntreabă frunza crudă 
De ce-s tânără trecută. 

Dar cum, boala, nu m-oi trece, 
Trece-o scârbă şi vin zece; 
Dar cum nu voi fi trecută, 
Trece-o scârbă, vin o sută. 
Tot mă-ntreabă oarecine 
Unde-i carnea de pe mine. 

Ms. 22.225 a, 140/1128 BN 

fAtlegreUoJ 

Came-a fost dar s-a uscat 
Că hojmă tot am lucratu, 
N-am avut zile senine 
Şi n-am trăit o zi bine. 
Colo-n deal, colo în vale, 
Râsădise-mi câte-o floare. 
Dar nici una nu s-au prinsu, 
De năcazul meu s-au stânsu. 

36. Nu crede flăcăului 

Maria Furcaş, ţărancă, 20 ani 
Margine, 26 iulie 1909 

~ ~ ·~ .§ ·. ~~ . j, § J> • =+3yi) @& J g 
,coa - ie _ __ · ver. - de·- t.:J ·- ;„ - ..; f :; .. i „ ~, 

Foaie verde-a leuluiu, 
Nu mai crede flăcăului , 

Că flăcău-i mare cane, 
Peste multe dealuri vine 
Şi te pune pi genunchi 
Şi-ţi înşiră mii şi suti, 

Ms. 22.227, 212/1787 BN 

Până te scoati din minti 
Şi-apoi se duce şi râde. 
El a merge şi-a giuca, 
Da' tu-i sta şi-i legăna. 

Cu stânga li-i legăna, 
Cu dreapta ţâţă îi da. 

37. Constantine Volociene 

Dimitrie a lui Maftei Popescul, ţăran, 26 ani 
Horodnicul de jos, 13 iunie 1912 

j 

'lin fa ;:ia - ma __ de m ă ce - r ie. 

Constantine Volociene, 
Vin la mama de mă cerie, 
De m-a da, de nu m-a da, 
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Pi fereastă m-ei fura 
Şi m-ei pune-n buzunari 
Sub o frunză de marari. 



38. Mamă, decât mă făceai 

Ms. 6, XXXVI, 54/1809 AIEF 

; Andan~e mede rato] 
·"=' 

Domnica Burciu, elevă, 16 ani 
Vicovul de Jos, 14 iunie 1912 

t~: ) -,P-;p- :- ·kfrRLJ >J J f1 
Ha - .11ii, de - dl mă fă - cea iu 

fi=±g€I=#WJ~~~±=~IJ~b~ 
._ Na i bi -riie-oboa -- tă :zn-cec'....i!:-.'- · 

Mamă, decât mă făceaiu 

Mai bine-o boală zăceaiu. 

Din boală te întreziaiu, 
Pi mini nu mă făceaiu. 

Decât m-ai şi făcut fată, 

Mai bine-o stâncă de ciatră, 

Ms. 6, XLV, 33/2233 AIEF 

M-ai şi pus la o fântână 
Şi făciem o apă bună. 

Câţi voinici pe drum or trecie, 
Toţi la minie să se plecie 
Şi să beie apă recie, 
Să le pară nierie dulcie. 

39. Vai nanaşă, nanaşucă 

Pancratie Prelipceanu, ţăran, 30 ani 
Satul Mare (în Cernăuţi), 18 august 1914 

l l...enlo] 

4& )) li =t3+ w ----r 11 l9 . tJ .t··· · ...... ..,. . 

~ . -
Vai, na - na - ~a , nn - na - 10 - ca, 

- Vai nanaşă, nanaşucă, 

Ia zi-i toantei să se ducă 
Că de zile mă mănâncă 

Şi capul mi se usucă. 
- Măi băiete, tu ieşti prost, 
Ochii, mintea uni ţi-o fost 

Când la cununie-ai stat 
Şi pe sluta ai luat? 
- Că noi când ne-am cununat 
Era pâclă şi-nourat 

Şi-olecuţă eram bat, 
Hâdă, toantă mi-am luat! 
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Ms. 6, XLV, 50/2250 AIEF 

40. Am avut o sorioară 

Eugenia Slimac, ţărancă, 33 ani 
Poeni-Solca (în Cernăuţi), 20 august 1914 

[Andailte con senfirnento] 

f'. -~ -g„ ;--~ - ---=r---+ . . - - - - - ~ 
- . . ~-~~ · - -„ - . , -.- „l -.. ~==i 

. - -"f- · ;-t- - · - ---- - ~- - -~--=...., . . .. ~~-11-~-- - --::j 
~ ---------- - - ~ -- ---· 

Frun-ză ·•er - de - - -- /5 - cr.i-mica - re, 

~- - --~~ . ~~, 0 );-~~~~ . ?!? : · ~tif :+ -.:.~~ ' l'EZJ 
' „ ~ ---- .„_ „ ~ --- . • 

Am a - VlJf o__ __ so-;i - oa- ră · 

Frunză verde lăcrămioară, 
Am avut o sorioară 
Iubitoare, cântătoare , 

Născută la foc de soare. 
Vai de mine, soarte proastă, 
Din copilăria noastră 

Ochi cu dânsa n-am mai datu, 
Timpul greu ne-a apăsatu. 
Şi de-ar fi orice să fie 
Noi tot vom fi sorioare, 
Că-n noi dorul nu mai tace, 

I 

Sânge apa nu se face . 
Două inimi sorioare 
Sânt ca raze arzătoare 
Care soare le trimete 
Chiar prin negurile dese, 
Ce-n văzduh se rătăcescu 
Şi-apoi iarăşi se-ntâlnescu. 
Glas de soră, glas de frate, 
Trec hotare depărtate 
Şi s-adună, se-mpreună 

Ca două raze de lună. 

41. De-ar şti, Doamne, cineva 

Ms. 22.218-22.221, VI, 20/162 BN 

[Lenfo] 

:i. Jl 4:1l i1J J 

Ana Gemeniuc, ţărancă , 28 ani 
Stroieşti, 25 octombrie 1907 

EA-arffii, ___ [)Jam -ne, . ci - ne '((] _ . . -

De-ar şti, Doamne, cineva 
Cum mi-i mie inima mea, 
Ar sta pi loc şi s-ar mira 
Cum mai pot eu trăi aşa. 

Câte rele şi nu-s bune, 
Toate m-o mâncat pi lume; 
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Câte rele sânt pe pământ , 

Toate m-o mâncat pi rându. 
Că-s mâncată de străini 
Ca iarba de boi bătrâni: 
Şi-s mâncată de duşmani 
Ca iarba de boi balani. 



42. Oi plânge o săptămână 

Ms. 22.225 a, 15/1548 BN 

I(; ' 

Frun-z.7 

Frunză verde de sulcină, 
Oi plânge o săptămână 
Supt o tufă de gheorghină 
Până s-a face fântână 
Şi-oi strâga sara pe lună: 
"Puică, vin la apă bună!" 

De te-i mărita, tu dragă, 

<ii. 
$ 

·ler - de-····· 

Eleonora Gutău, ţărancă, 13 ani 
Grăniceşti, 2 februarie 191 O 

""' ' I. -as , „ + · a g; 
de-o __ sul - ci - r1r 

Să-mi trimiţi răvaş în ţară 
Pe trii şire de sacară, 
Pe trii şire de alun 
Ca să vin să te cunun, 
Că ni-ai fost dragă drăguţă 

Şi să-mi şii dragă şinuţă. 

43. De la Straja mai la vale 

Ms. 22.225 c, 5/1240 BN 

iL ~ n;c] 

Glicheria a lui Ioan Scherciuc, ţărancă , 37 ani 
Voitinel, 11 august 1909 

~ ~ 4 ' 1li # (J {J )î 4~) ' I d e >f .r-=a 
De_ la _ Stra -ja__ ma i _ la - YQ ·- l e. 

măr-gă - toa-re, 

De la Straja mai la vale 
Curge-o apă curgătoare , 

Apa curge, flori mi-aduce 
Şi Mariţa mi le strange 
Şi le ţine-n gurişoară 

Şi le pune-n ţâţişoară. 
Ţâţa n-are flori de datu 
Că-astă vară n-a plouatu 

r • V ......... cur-ge--0 a - pa __ mar - ga - toa-re . 

Şi-o plătit de le-o udatu 
Cu bani di pi sărutatu; 
Şi-o plătit de li-o plijitu 
Cu banii di pi iubitu. 
Dar iubitu are-un doru; 
Întâi dulci, -n urmă-amar , 

N-am iubitu mai de-un anu 
Şi trăiesc tot cu aleanu. 
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44. Măi bădiţă, măi Tănasă 

Ms. 22.227, 276/1840 BN Irina Bălici, ţărancă, 19 ani 
Vicovul de Sus, 15 iunie 1912 

'. Andant ino} ~ 

~~1 1 J'l 1 J·21Jffi;J1lJtl1J: ; J·1:J:j7I 
~ - >-foi bă-di-tă , măifă-na-să . f!(. ~ 'oă - ti i- ă , mă i Tă - M -5ii , - . - - ' -

Măi bădiţă, măi Tăna s ă , 

Nu ţine oglinda-n ca s ă 

Că nevasta ţi-i frumoa s ă. 

S-a găti , s -a-mpopoţ a, 

În oglindă s-a uita 
Şi pi tini te-a lăsa. 

45. Dragostea din ce-i făcută 

Ms. 6, XLIII, 15/2115 AIEF Nicanor Moldovan, orăşan, 36 ani 
Suceava, 7 iunie 1914 

!Andant ino] 

Dra - gos - lea di."1 

#'· 
Din o-mul cu vor_-· bă mul - fă-. 

Dragostea din ce-i făcut ă? 

Din omul cu vorbă multă: 

Urâtul din ce-i făcutu ? 

Din omul care-i tăcut u : 

Zice una, zice alta, Ce i-ai zice el tot tace, 
Vezi urâtul cum se face. Şi dragostea, iacă, -i gata. 

46. Rage Balan după deal 

Ms. 22.224, 234/1067 BN Vasile a lui Simion Lucescu, ţăran, 38 ani 
Bădeuti , 12 iulie 1909 

-tJ )? Ji iJlJ j =tj.i?~Jî . : fi =F~ .JJ s! ~ 
foi de fa - 9 Y.· Ra -ge Ba - !cm ;;u - p ă de.a -

P a - g e 8-:J - !cn d u -p ă d e c - t11• 

84 



Foaie verde foi de fagu, 
Rage Balan după dealu. 
- Ce ragi tu, măi, Balanele? 
- Cum n-oi rage, bădiţele ! 
Când ieram cu părinţu 
Mâncam fânu din stogu 

Şi beam apă din izvor 
Şi purtam jugu uşor; 
Da de când nu-a cu părinţii 
Mânânc fânu cu pala 
Şi beu apă cu vadra 
Şi jugu nu pot purta. 

47. Pe uliţa armenească 

Ms. 6, XLIII, 10/2110 AIEF Fevronia Gălătuş , orăşancă , 23 ani 
Suceava, 7 iunie 1914 

.rcomrnodoJ 
~ ~ J -·· • ~ ~ i, J~ ; A@JJ_w.: 1 

:; E ;g_ w 
Pe u - li 

Pe uliţa armenească 

Este-o şatră ţigănea s că. 

Da' la şatră cine este? 
Badea calu-şi potcoveşte 

Şi leliţa mi-l priveşte 

fa Dr- mr? - neas · - că 

Cu gura de-abia vorbeşte : 

" Bată-te pustia, cioară , 

De-ai greşi o potcovioară 
Ca murgu să poticnea s că , 

Şi badea s ă nu pornea s că " . 

48. Cât ie omul tinerel 

Ms. 22.225 c, 11/37 4 BN Nicanor Verenca, cantor bisericesc, 58 ani 
Rus-Mănăstioara, 21 februarie 1903 

Frunzuleană s tejărel , 

Cât ie omul tinerel 
Se leagă dorul de iel. 

Dacă omu-mbătrâneşte , 

Dorul se călătoreşte , 

Pune paie şi-l pârleşte, 
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Nimărui nu-i trebuieşte. 
Frunzuleană de molidu, 
N-am gândit, n-am socotit 
Că doru are sfârşitu 
Şi dragostile urât. 
Dragostea mi-au scos musteaţă 
Da' urâtu mi-au scos barba. 
Frunzuleană trei zmicele, 

Dragile maicii copile, 
Amu-i timp să vă măritaţi. 

De v-aţi duce la bărbaţi, 
Bărbaţii v-or ţine bine, 
Fericire şi de mine; 
V-or ţine bărbaţii rău, 

Amărel sufletul meu. 

49. Despăgubeşte-mă, lelie 

Ms. 22.222, 84/1978 BN Ilie Moroşan, ţăran, 47 ani 
Ciocăneşti, 18 au ust 1913 

don e s os te nu7o J 

Foc-ie l'er- d1e n r It:Yt-t:e -lie , Des - a- u - be~ -

f i! - mă, fe - 111, n ~ pa - ra - iu - te - :e e - lti! 

.["-am !u-cra t 1.m an pi i ~ - fie . 

Foaie verde trii zmicele, 
Despăgubeşte-mă , lelie 
De paraluţele mele, 
C-am lucrat un an pi ieli. 
Am cosât şi-am secerat, 
Ţi li-am dat pi sărutat; 
Am secerat şi-am cosât 
Şi ţi-am dat pentru iubit. 

Câti stra'i sânt pi tini 
Îs cumpărate di mini, 
Şi cerceii şi mărgelie , 

Tot cu paralelie melie. 
După ce m-ai scos din minţi 
Şi paralie cheltuitie, 
Alt drăguţ tu ţi-ai găsit, 

Pi mini m-ai fugărit. 

50. Mare-i lumia şi nu-ncap 

Ms. 6, XXXVII, 21/1821 AIEF z.enovia Cifan, 53 ani; Maria Şorodoc, 13 ani, ţărance 
Vicovul de Jos, 15 iunie 1912 

! Le t~to ; 

fi0 _ ... ~ - ~ 

~ 
i. 

~ - 3 
I 
Ţ ' 

j J1 J, ' • " .., 
Fru11- r5 - o:r - di :t - 1.: -· c ev. 
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Frunză vrede liliacu, 
Mare-i lumia şi nu-ncapu 
Şi nimica nu li facu. 
Nici păharu nu li beu, 

Nici drăguţu nu li ieu. 
Eu îmi beu păharu meu 
Şi iubesc pi cini vreu. 

51. Cât am îmblat pe lumuţă 

Ms. 22.225 c, 56/1225 BN Ileana Istrati, ţărancă , 17 ani 
Frătăuţul Vechi, 9 au ust 1909 

lAnda~tel 

if Jf;P l 1 Li J) t z;1 J@J u fd 
.Cff am um - blaf p• lu mu - tă , 

. LUl ' 

j a :;i J1 J1 J' fJ [] :P 1 l l'i I • I 
uf am i.lm -blat pe fu - mi.1 -tă. 

Cât am îmblat pe lumuţă 
N-am aflat iarbă şi frunză 

Ca la mândra-n grădiniţă. 
Busuioc cu trii crenguţă , 

De ce ninge şi-1 îngheaţă , 

De-aceea frunza-i mai creaţă; 
De ce ninge şi-l mai plouă , 

De-aceea frunza-i mai rouă. 

52. Ce te mai căineşti, bogate 

Ms. 22.227, 330/2181 BN Tanasi a lui Toader Gherman, ţăran , 23 ani 
Crasna (în Cernăuţi ), 4 august 1914 

i Andan te- riso lu l ~] 

Ce te mai căineşti , bogate, 
Că tu ai bani şi bucate, 
Cirezi mari şi turme multe. 
Dar ca mâni îţi rămân toate, 

Căci ca mine moartea vine 
Şi averea îţi rămâne 

Şi la groapă mi te-or duce 
Ş-napoi nu te-or aduce. 
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53. Frunzuliţă foi de fag 

Ms. 22.224, 34/1083 BN 

[Andantino] 

Iulia, soţia lui Zazonti Şotropa, săteancă, 54 ani 
Muşenita, 13 iulie 1909 

j;;l'iJJ .J 
Frun-:ru - li ta, ' . 

foi __ de - 9!!,. 

Frurrw- li - tă 
4 

Frunzuliţă foi de fag, 
Mult te-am privit eu cu drag, 
Tătă vara prin zăvoi 
Doar om da ochii-amândoi. 

!JJJ 

i@J)J;Î t 
foi_de_ fa -g~, 

Însă vara au trecut 
Şi noi nu ne-am mai văzut. 
Verdze vin, vredze se duc, 
Eu de doru-ţi mă usuc. 

54. Dragă mi-a fost lumia mie 

Ms. 22.227, 313/2093 BN Domnica Găină, orăşeancă, 62 ani 
Suceava, 15 februarie 1914 

[Andante con sentimento l 

., @ ]> ji j. I g=E jJ J1 j. ] # „ __ :: C7 ·-· -
Frun ~" vpr ·-de ·~ Ic -ml - .;:, 

Frunză verde alămâie, 
Dragă mi-a fost lumia mie. 
Nici acu nu mi-e urâtă , 

Da-s cu multe-nvăluită. 
Val cu val mă-nvăluieşte, 
Scârba nu mă-ngăduieşte 
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Şi nu trece niciun ceasu 
Să n-am scârbă şi nacazu; 
Şi nu trece nicio oră 
Inima să nu mă doară; 

Şi nu trece nicio noapte 
Să nu am nacaz de moarte. 



55. Lasă vântul să mă bată 

Ms. 22.224, 74/949 BN Ileana a lui Sârghi Turcu, ţărancă , 57 ani 
Pârteştii de Sus, 11 octombrie 1903 

[ A:idante corn mod a i /1 J1 i; j. j ) Ji J~I J. 
Frun- z ă ver-de sfuh de ba l - t ă . Fn „m - z ă ~ · e r - d~ 

j 

stuh de bai - t ă, i..a - să vîn-tui se m ă ba - tă 

51 soa - re - !e __ _ să _ mă_ ar- dă , 

Frunză verde stuh de baltă, 
Lasă vântul să mă bată 

Şi soarele să mă ardă 

Că cunosc că-s vinovată 

Că m-ama cerut măritată , 

De soacră să fiu mustrată 
Şi de bărbat ne-ntrebată. 

Frunzuliţă trii zmicele, 
Cine nu-I mâncat de rele 
Nu ştie-a cânta de jele 
Cum cânt eu doinile mele. 
Te rele-au fost pe lume 
Tăte le-am tras eu anume; 

Câte rele-s pe pământu 
Toate le-am tras eu pe rându. 
Saraca lumia de paie 
Arde-ai în palalaie, 
Eu n-oi sări a te stânge, 
Dar mai tare te-oi aprinde. 
Stejărel frunză subţire , 

Scârbă de mine se ţine ; 

Frunza ta nu se lăţeşte , 

Scârba tare mă găteşte. 

Frunză verde grâu măruntu , 

De m-a ţine scarab multu 
Ca mane-oi hi în pământu. 

56. Poruncit-au puica mea 

22.218-22.221, III, 34/1071BN Catrina a lui Gheorghi Cazac, 29 ani 
Bădeuţi, 12 iulie 1909 

lAndaniej . rit. ·la J.:. J;]i !> I li } I]] E ;pe ;b e ! 
Po - ron-c i - f - aL' pui-ca mea, --,-... Po -ron-ci - f--cu 

puF-ca mea 

. . ,.,. 
"'-...: . ..,. I 

Cc. să_ mă r g pî nă la ea. , 
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Poruncit-au puica mea 
Pe-un puiuţ de rândunea 
Ca să mărg până la ea. 

I-am răspuns pe-un pui de cuc 
Că n-am vreme să mă duc. 

57. Sărmanul sufletul meu 

Ms. 22.222, 80/330 BN 

Foaie verde de-un dudău , 

Sărmanul sufletul meu 
Cum înoată-n sânge greu. 
Las' să-noate cât de tare, 
La duşmani bine le pare 
Şi au bucurie mare. 
Staţi duşmani şi nu râdeţi 
Că şi voi copii aveţi 

- t ă - n _ 

Ioan Popovici, lăutar s ăte s c , 21 ani 
Sfântu Ilie, 5 ianuarie 1908 

Şi nu ştiţi ce mai creşteţi. 
Copiii vor creşte mari, 
Vor fi curve şi tâlhari 
Şi-or peri prin crămănari 
Şi-i vormânca zidurile, 
Li-or putrezi ciolanele 
Cum mă usucă gândurile. 

I 

58. Cucule cu peni rari 

Ms. 22.225, b, 82/1064 BN Nastasia Lupu, ţărancă, 48 ani 
Pojorâta, 17 august 1913 

Fri.m -ză - soa - ră d~ ma - re: .: ri!f • 

... ) :ft 
i ;J~ --· i 

F:u n - ză - .şoa - ra ·.ce ma - ran: 
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Frunzăşoară de mărariu, 
Cuculi cu peni rariu 
Nu-mi cxânta sara-n livezi 
Că de-amu nu mă mai vezi. 
Căci mi-a venit vesti-a s ară 

Să mă dipărtez din ţară 
Pân' la gura Nistrului, 

Pân' la ţara Niamţului, 

Să-i port caii di zăbreli, 
Să duc doru mândrii meli. 
Di m-a ţinie Neamţul bini 
Va ave folos di mini; 
Di m-a ţinie Neamţul rău , 

Frunza şi codru-i al mieu. 

59. Cucule cu pene scumpe 

Ms. 6, XLIV, 35/2186 AIEF Nicolai Ciobotar, ţăran , 24 ani 
Solea (în Cernăuti) , 4 au ust 1914 

~A nda te dolorosoJ '# j )î ;QjJ J 
Cu - cu - 1~- - cu 

Nu cin-ta 

Cucule cu pene scumpe 
Nu cânta numai la munte, 
Cântă mai şi prin luncuţă 

Ms. 22.224, 128/852 BN 

$1 
nu -

I 
mai- la - mun-tt! . 

S-audă şi-a mea drăguţă ; 

Cântă vrun ceas şi mai bine 
S-o ajungă dor de mine. 

60. Pe drumu ist ce merg eu 

Casandra Ciocan, ţărancă, 36 ani 
Cacica, 18 se tembrie 11908 

1±; ? ,l±@_ţţ r~B§ ~ f22 J. , 
"- . =:- u n - z ă _ v ~: -de ~ :- u " du - dă - ~ , 

Frunză verde şi-un dudău, 

Pe drumul ist ce merge u, 

, 
! 71· ~ 53 =t~ § J; i • .. }1. 
~ : i~ ~""· · 

ce ,-11erg 2u. - Of si i a - răs i of! 

Nu-i fântână, nici părău , 

Să mă plec să beu şi eu, 

li 
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Setea să mi-o potolesc, 
Sufletu să-mi răcoresc. 

Sufletu 1-oi stâmpăra 
Numai să mă pot pleca. 
Apă rece, izvorâtă, 
Inima-mi şi răcorită; 

Apă rece am gustat, 
Sufletu mi-am aşezat, 

22.225a, 171/1241 BN 

Saraca inima me, 
Iarăşi prinde-a mă dure. 
Nu mă doare cum se doare 
Dar mă ie de la picioare; 
Nu mă doare de durere, 
Mă doare de mare jele; 
Nu mă doare de durut, 
Da' mă doare de urât. 

Suflet mândru şi voios 
Lăsat de Domnu Hristos. 
Noaptea mândru m-am sculat 
Şi-am stat gata de cântat. 
Of, of, Doamne! - mă gândesc 
Cum în lume să trăiesc 

Şi din greu să nu muncesc, 
Parale să dobândesc. 

61. Saraca inima me 

Glicheria a lui Ioan Scherciuc, ţărancă, 37 ani 
Voitinel, 11 august 1909 

Inimă de putregai, 
Dă-mi un cuţit să te tai 
Să văd ce durere ai. 
Di-i ave durerea mea 
De-odată te-aş junghie; 
De te doare de vrun dor 
Atunci trebuie să mor. 

62. Cat la lună, luna-i sus 

Ms. 22.225 a, 36/1143 BN Raveca Ivoleţ, copilă, 15 ani 
Horodnicul de Sus, 12 iulie 1909 
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Cat la lună, luna-i sus, 
Cat la ocol, boii nu-s. 
Eu dau fuga de pe boi, 
Mândra mă strâgă-napoi. 

Câte flori pe deal în sus, 
Tăte cu mândra le-am pus; 
Câte flori pe iaz în gios, 
La tăte cu mândr-am fost. 

63. Cântă cucu în pădure 

Ms. 22.227, 73/778 BN Marina Bob, servitoare, 13 ani 
Vicovul de Sus (în gara Karlsberg), 7 august 1908 

J........_~ ' 
t,, ~ -

Ltn - fa cu - r:u 7n pc - :!..: - re, 

l:n - fă !V - CU 

ai - :ile -n lu - me, 

Cântă cucu în pădure, 
Nu-l aude nime-n lume, 
Numai doamna de la curte: 
- In cântă-mi şi ie-o ţâră 
Că te-oi hrăni tot cu pane 
Şi jin strecurat prin sâtă. 
- Eu cu jin m-oi îmbăta, 
Cu pane m-oi îneca, 
Da-oi mânca mugur de fag 
Şi-oi cânta celui ce-s drag; 
Şi-oi mânca mugur de-arin 
Şi-oi cânta celui străin; 

:n pă - d 1.: - re, Nu-i a - ;.· - de 

J.._ J: :J :JA 
Nu -1 a - i.1 - de r1/ - :rrE:-n I u - me, 

; tl 

Mănânc mugur de răchită 
Şi-oi cânta şi lui Nichită; 
Şi-oi mânca mugur de salce 
Şi-oi cânta celui ce zace. 
Cel ce zace mult aşteaptă, 
De pe vatră până jos, 
Să se vadă sănătos 

Şi să iasă pân-afară, 

S-audă paseri din ţară , 

Paserile ţârâind 
Şi bereznici buciumând. 
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64. Cum nu-i mintea fetei proastă? 

Ms. 22.223, 171/660 BN Ioana a lui Grigori Gemanar, ţărancă , 65 ani 
Dorotea-Plotoniţa, 14 iulie 1908 

t§J~~-; :;.: :~~-;~ ~~ - w--~ .}· ~~ - :-:~~~-~~~ ~; - -~~ 
.ţ'f. - .~ !! : ' ;..,,1.'·"J:..-5-.f/J ? C.im /1;_.' - _. rry,' ,-, „:_ . I - .:: - ··= .:- .~~::.~ .s- :--:. . 

--
~l: . _'. ~*.f~f:-__~--::~~~~ ~ -~~ - ~ 

Floricică de pe coastă, 
Cum nu-i mintea fetei proastă? 
Când vine unu şi-o cere 
Ea-ndată zice că mere. 
Nu se uită , sări-i-ar ochii, 
Că n-are cu ce trăi. 
Iacă , moara-i sub părete 

Şi farina n-o mai vede. 
La ce foc se lăcomeşte 
La averea ce-i lipseşte! 
Că la casă făr' de fereşti, 
La bureţi de pe păreţi , 

Ori la o gură de cuptior 
Şi la dânsu că-i băutor! 

65. Astă vară ce-am vărat 

Ms. 22.222, 211/1902 BN 

· IAr:dante ·mode rato} 

- Astă vară ce-am vărat 
Cu coliba sub un brad, 
Cu voinicu ne-nsurat, 
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Saveta Poştovici, ţărancă, 16 ani 
Mănăstirea Humorului, 11 auoust 1913 

Voinic tânăr , frumuşel 

Şi naltuţ şi sprintenel, 
Dă-mă, maică, după el. 



Vara mi-o fost de plăcere, 
Traiul dulce ca şi miere, 
Mă cere s ă-i fiu muiere. 
- Draga mamii, nu ti duci 
Că el îi voinic di cruci, 
El ti-o lă s a şi s-o duci. 

Ti sarută cu dulceaţă , 

Ti lasă cu pruncu-n braţă 
Şi di tini nici nu-i pa s ă. 

Leagănă , maică şi taci, 
Că voinicii ţi-au fost dragi 
Când mergeai vara la fragi. 

66. Când ieram în vremea mia 

Ms. 22.2225 a, 41/1916 BN 

!Mode rato ; 

Ana Ciofu, ţărancă , 20 ani 
Bucşoaia , 12 au ust 1913 

i' 1JJ iSJ J. j I ~ :r:9 ,J 
Foa - 1e__ ver - de fi-o_ la - ria, 

G17d_ ii! - ranr m 

Foaie verde şi-o laria, 
Când ieram în vremea mia 
Fiecini nu-mi plăcia , 

Om frumos îmi trebuia. 
Dar acu-i amar di mini 
Şi de hâd îmi pare bini. 

Yrt! - mia_ mia, 

Dar în lumi cât trăieşti 
Om frumos s ă nu iubeşti 
Că s e-ntâmplă şi ti la s ă , 

Rămâi cu inima ar s ă ; 

Dar hâdu di ti-ar lă s a 

Inima nu ti-a duria. 

67. Păsărică din ogor 

Ms. 22.225 a, 17211113 BN Axenia a lui Andrii Moţoc , ţărancă , 30 ani 
Burla, 25 iulie 1909 

[Andante moderata) 

~ J;jyi1'lt ~ -c:: "=îJ 
Pă-$ă ti - că __ _ 

Q.flJJ 1 
dfrt __ D - gor,_ 

' 11 421' )> 4c:Jl I o :[) J 11..& I '" I 
Pă-să - p „ cp __ ._ din_ o - ~or, 

Pă s ărică din ogor 
Nu mă blă s tăma s ă mor 
Că n-am pe nime cu dor; 
Pă s ărică din harag 

Nu mă blă s tăma s ă zac 
Că n-am pe nime cu drag 
Să-mi puie mâna la cap, 
Să mă-ntrebe de ce zac. 
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68. La fântâna cea de piatră 

Ms. 22.227, 24/1549 BN 

I Mod'erafo] 

:&~ hob{jj 
La fin - fi · - na 

t.i _, . . • rea_ „e _ p1a-rrc! 
r: t. 

t> ~ 
L 

La fântâna cea de piatră 
S-au strâns copchilele toate 
Şi grăiesc fată cu fată 
Că flăcăii-s în armată. 
Haide-am puică , la ciocoi 

Elisaveta Grămadă, ţărancă, 18 ani 
Grăniceşti , 2 februarie 1910 

. ::~a de pia-tră, [~ fi.1-fi - na 

of! 

S-cu s tr!n5 cop-:: hi ~ ie - te toa - te, 

~ 

.. 

11&• i 
~ 

Şi-om da drumul la flăcăi, 
La flăcăi făr' de musteţe 

1: 

Ce se-nvaţă-a strange-n braţe. 

69. Nu stă lumea într-o fată 

Ms. 22.223, 17 /323 BN 

{Moderato] li ;. )? )1 ); 
foa - ir ver-d~ 

Garofiţa Muntean, orăşeancă , 50 ani 
Suceava, 27 decembrie 1907 

de pe ba!-tă, Foc-ie ver--d1 

Nu_ stă !u - mea_ În - tr-o fa w.f{j~ 

11 
."/u_ sta 11.i ·· mea- in - Jr--0 fa - fc:. 

Foaie verde de pe baltă , 

Nu stă lumea într-o fată, 
Căci fetiţa-i ca şi-o floare 
Crescută pe strat, la soare, 
Iar bădiţa-i grădinariu, 
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Vinde morcovi şi marariu. 
El când intră în grădină 
Toate florile se-nchină, 
El priveşte şi tot tace 
Şi-apoi rupe care-i place. 



Ms. 22.227, 162/1857 BN 

70. Vai de omul cel străin 
"Sluga" 

Irina Bălici, ţărancă, 19 ani 
Vicovul de Sus, 16 iunie 1912 

~' " ;· : ~:--.r7~:_:__~ - ~ 
~ · r. -l'Li - fi .. d2-1..i . ."J pe { : ~ - :J~ :J 

f!un-xiJ - li - tă 

Frunzuliţă de-un pelin, 
Vai de omul cel străin 
Ce slujeşte la stăpân 
Şi-l slujeşte cu dreptate, 
Rupe hacu-n jumătate 
Şi bătaie cât încape 
Şi n-are de el nici milă, 
Fie băiet sau copilă. 
Ziua trebi să lucreze, 

Ms. 22.225 b, 83/1913 BN 

[J.j) 

fJ JQJ Ji .Î 
de-un pe - ii - ni11 

Noaptea trebi să vegheze; 
Vrei să dormi, te pumnăieşti, 
Vrei să şezi, te ologeşti, 
Nici mâncare, nici hodină, 
Nici vorbă, nici voie bună. 
V ornicele de pe sate, 
Ce nu vrei să-mi faci dreptate 
Că stăpânu mă tot bati! 

71. Nu crede flăcăului 

Paraschiva Săhlean , ţărancă, 25 ani 
Bucşoaia, 12 august 1913 

fo - i - li - ta mc - ru lu iy, 
I / 

Nu âHI~ f lă 

Foiliţa mărului 

Nu crede flăcăului , 

Că flăcău-i mare câni, 
El te-nşală azi şi mâni 
Cu feli de feli de cuvinti 
Pân' ce te scoate din minti. 
El a-mbla şi-a şuiera, 

U.JI 

@ {) J1Î J 
- CţJ - U - /u -iy. 

Da' tu-i sta şi-i legăna; 

El a fi flăcău în lumi, 
Tu-i rămâni cu rău numi. 

ii· 

- In dă-mi drumu, puică , -n ca s ă 

C-afară plouă di varsă 
Şi mă udă pân' la piele 
Şi-mi strică straiele mele. 
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- Drumu-n casă nu ţi-oi da 
Că n-am undi ti culca 
Şi mă tem că mi-nşela 

Că la minte îs cam slabă. 

Măi bădiţă, măi Tândală, 

Ce-ai cătat la noi asară? 
Că ţi-o spus mamuţa bini 
Că nu m-a da după tini. 

72. Hai puicuţă-o paş mai tare 

Ms. 22.224, 7 /902 BN 

pa.s ma.; .f :..1 •· „„=.„ 
1 

Petrea Creţu, lăutar sătesc (voce şi vioară) , 35 ani 
Cârn ulun , 4 octombrie 1908 

1@.~J; I 
H::i ,aui -ri; - fr::-;? 

Lt.7 ·:-·-: - :'"'.2 D:.r· ~ 

[.;.:$ J 

' :î.P _J „ I. 
Of, si-- ic - t ăsi , a r-i 

Foaie verde iarbă mare, 
Hai puicuţă-n paş mai tare 
Că vine Dunărea mare. 
Las' să vie, să mă mâie 
Că n-am tată să mă ţâie , 

Nici mamă să mă mângâie. 

Foaie verde de pe baltă , 

Să mă duc în munţi cu piatră , 

Să-mi găse s c mamă şi tată; 

Să mă duc în munţi cu flori , 
Să-mi găse s c fraţi şi surori. 

73. N-au rămas inimă-n mine 

Ms. 22.223, 118/383 BN Ileana Şerban, ţărancă , 32 ani 
Rus-Plavar, 22 februarie 1908 

t.'i : :1lDS - •l ~ .!e, 

"· J. T-
- di - tă , mă i! 

- - . „~ „ '-' 
n: - ma-n m1 - n~ !101 ba - di - tă . mc:'.1 - ·----.... --Mr_ ... _ 
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Frunzişoară trii masline, 
N-au rămas inimă-n mine, 
Şi-o ţâră cât o rămas 
Şi-aceia de scârbă-au ars. 
Câte scârbe-am mai avut, 
Eu pi toate le-am pitrecut, 

Dară asta care-o am 
S-o pitrec putere n-am. 
Puică, din dragostea noastră 
O crescut un pom pi coastă. 
Dar şi tu când oi ofta 
Nici nie nu ni-a păsa. 

74. Tot mă mustră cugetu 

Ms. 22.224, 160/1780 BN 

Tot mă mustră cugetu 
Cu cini-am făcut pruncu: 
Cu doi băieţei săraci, 

În pădure păscând vaci. 

Dumitru a lui Maftei Popescu, ţăran , 26 ani 
Horodniculde Jos, 13 iunie 1912 

-! L14J J 
(U - ge - ~'. 

Erau, bieţii, de vadană 
Şi-au gândit că-mi fac pomană. 
Dar pomană ce-am făcut 
Toată lumia ni-a ştiut! 

75. Cel ce-i fript la inimioară 

Ms. 22.224, 257 /881 BN Rozalia Chioruţ, ţărancă, 40 ani 
Cârn ulung (Sihlă), 1 octombrie 1908 

Frun ~a-fOa-rc să i - ci - oa - ra, 

sa(-(! - ca - ra, (e l ce-i fript ic : - n! ~ mto~ - 1 .... 

.:Î 
fre-bu.i să- i 
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Frunzăşoară salcioară 

Cel ce-i fript la inimioară 
Nu trebui să-l dai la şcoală 
Că el sângur ăşi citeşte 

Câte-n lume pătimeşte. 
Pătime s c , nu pătime s c , 

Ard în foc şi nu s âmţă s c , 

N-am cui s ă mă jăluie s c. 

Jăluim-aş codrului, 

Ms. 22.227, 241/1553 BN 

ră - · să - ri t : 

Pe dealu la ră s ărit 

Ce-am samanat n-au ieşit: 
Samanat-am busuioc, 
Ieşit-au pară de foc, 
Văd singur că n-am noroc; 
Pe dealu la asfinţit 
Ce-am samanat n-au ieşit: 
Samanat-am trandafir, 
Ieşit-au floare de spin, 
Văd sângur că sânt străin. 
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Dar codru-are frunza lui 
Şi nu crede nimărui; 
Codru are peliniţă 
Şi la dânsu n-am credinţă. 
M-am băgat tânăr copil 
Şi-am ieşit moşneag bătrân; 

M-am băgat făr' de mu s teaţă 

Şi-am ieşit cu barbă creaţă. 

76. Pe dealu la răsărit 

Glicheria Bourean a lui Gavril, ţărancă , 13 
Grăniceşti, 3 februarie 191 O 

fi 
ră - să- rit, P~ dea- !u_ !a 

Ce -am să- m ă-n a t 

n-au ie - ~ i t . 

V ai, sarac norocu mieu 
Cum plânge el la părău ! 
Un cal bun de aş ave, 
Eu pe loc l-aş ajunge, 
Şi îndată l-aş aprinde, 
L-aş aprinde, i-aş da foc, 
Părdalnicul de noroc, 
Pe trii părţi cu lemne verzi 
Şi pe-o parte cu uscate 
Ca să n-aibă-n lume parte. 



77. Păsărică din dumbravă 

Ms. 6, XXXVII, 37/1937 AIEF Irina Bălici, 19 ani 
Vicovul de Sus, 15 iunie 1912 

{Andante soste0 u tt;~ 

Păsărică din dumbravă, 
Vină şi mă leagănără 

Că ieu aşa-s învăţată 

Să nu dorm nelegănată. 
Şi mă leagănă frumos 
Să nu pic din leagăn jos. 

~~5~3~ :.=~§ 
:::/n_ d~ .- 7"1 .. ;J-.. ~ H> '· ' "': 

Saracele gâţâşoare, 
Că de-amu n-or purta floare, 
Numai două boldişoare 

Cu căpşoare roşioare, 

Şi-o pânzătură din ţară 
Şi-un tulpan dintr-o dugheană. 

78. Trandafir din ceia parte 

Ms. 22.225 a, 213/1238 BN 

{Andante j 

Glicheria Scherciuc a lui Ioan, ţărancă , 37 ani 
V oitinel, 11 august 1909 

~ ~ \~ ~ . ~ , ~ . 
: ~ " Jl ;tl J' I o ;§ {j I ; z ffi 

Tren-da-fir din ce - ia_ par - t <?, _ Tren-da-fir~ dii1·',,,_ 

ce - ia_ parte. 

Trandafir din ceia parte, 
Te-aş iubi şi-mi eşti departe. 
M-aş duci şi te-aş sapa 
Şi mă tem că ti-i usca 

Te-as iu -bi ~i-mi etfL de - par -· t~, 

rit. .-. 

{@ ~ j 
~i - de - pari~-

Şi mi-i strica inima. 
Eu tot ti-oi aduci-n gradină 
Şi te-oi iubi pe odihnă 
Că eu ştiu că-s gospodină. 
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79. Când ieram la mama fată 

Ms. 22.223, 57/47 BN 

:Larghetto] 

Js)j j 
FrurNă ia - le 

~ '. 

@ ; 3 $1 

Victor Romaşcan , (?) 
Costâna, 27 se tembrie 1907 

' 1:: 

Fn1n-zc l a-fă 

:12 ;;e kl-fa, Cine ie-rem fa mai - ca fa-tă 

t a ,J 
f...: -eram nu - mai · 

Frunză lată de pe baltă, 
Când ieram la mama fată 
Lucram numai câte-odată. 
De lucram, de nu lucram, 
Şi tot dragă maicei eram. 
Dar de când m-am măritatu 
Toţi flăcăii m-au uitatu. 
Nu-a nici pa s ăre , nici puiu, 

ci fe-o da-.fă. 

Nici drăguţa nimăruiu. 

Când eram la maica me 
Eram pui şi rândune 
Şi drăguţa cui aş vre. 
Dar de când îs la maica lui 
Nu-s nici pa s ăre , nici pui, 
Nici drăguţa nimărui. 

80. Pasere cu casa-n colţ 

Ms. 22.224, 2151753 BN Casandra a lui Costan Popovici, ţărancă , 56 ani 
Fundu Moldovei, 30 iulie 1903 

~dân t e ! 

-~ _ if}· )1 r· ţ"'Cll;::>' 

ca - sa-n coif.----
i 

Pa - se - re 

Pa - 5.e- r~ cu ca - sa-n coif,__ lu - bu-1« - .C 
' - I 

:& -tb· ;,4 w 1 ~>;(j() e, ]1}J' . 1 ""'""' .r. 
da - că pot1,·--· lu - b~s- f• · - · .wă- - - · da-că poti;· ' . . 
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Pasere cu casa-n colţ, 
Iubeşte-mă dacă poţi, 

Iubeeşte-mă dacă-ţi plac, 
Dacă nu, silă nu-ţi fac. 
Păsăruică mută-ţi casa 

Ms. 22.225 a, 3/1124 BN 

Că vine badea cu coasa 
Să cosească fân cu ceaţă, 
Frângă-i-se coasa-n braţă. 
Păsăruică mută-ţi cuibul 
Că vine badea cu plugul. 

81. Di-acasă când am plecat 

Gavrila lui Toader hriş, 19 ani 
Volovăţ , 25 iulie 1909 

: Andante} 

~ 
. I. I. - ~ i. '. 

: }>. ;; 41 ±l 1-----ll '.:! __:__ ;;I.. . !!• ,,_ ... ! ;;t =;;::. ~ 

:Y-a-ra-să ând ar:i pte-cot, 

. l a a - raf 

Si ·mi.1 - dta 
' 

Di-acasă când am plecat, 
Tat-au rămas la arat 
Şi mândra la secerat. 
Şi-am şezut un an şi-o vară 

Şi-am venit acasă iar. 
Cânipile-au fost culese, 
Mândrile din sat alese; 
Cânipile-au fost topiti 
Şi mândrile-mbătrâniti; 

";;::;::::::::. 
s.e - ce - ro~---

Cânipile-au fost în baltă 
Şi-a me mândră măritată. 

Şi de s-ar ci măritat 
De la noi al triilea sat 
Tot aş fi fost mai uitat. 
Dar aşa, s-o măritat 
De la noi a treia casă, 
Inima mi-i friptă, arsă. 

82. Măi bădiţă, măi vecine 
" Mi-oi găsi şi eu păreche" 

Ms. 6, XLIII, 11/2111 AIEF Fevronia Gălăuş, orăşancă, 23 ani 
Suceava, 7iunie 1914 

tAndant~; 

if i' Jt r rfiF?) Jr f r f , 
· ;:r::,-in-z!: v.er - :ie •,-„ ;· ;.., as -.'i - ne . 
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- Frunză verde trei masline, 
Măi bădiţă, măi vecine, 
Nu mai îmbla după mine, 
Mă mărit , te las pe tine. 
- Mărită-te sănătoasă, 

Mi-oi găsi şi eu aleasă, 

Alta-n lume mai frumoasă, 
Nu ca tine-o păduchioasă. 
Căci mai sânt şi alte-n lume, 
Mai din soi şi mai cu nume; 
Căci mai sânt în lume fete, 
Mi-oi găsi şi eu păreche. 

83. Multă scârbă-mi face mie 

Ms. 22.227, 217/1801 BN 

[Andan\ ~ l 

Domnica Burciu, ţărancă, 16 ani 
Vicovul de Jos, 14 iunie 1912 

. fl'JJJJs iJ j 
, Frun -zu - !Î - fă s!rug d~ vi -f , ---

f:run -zu - r:· - !ă __ sfrU'J - de - vi - ~ ' 

Frunzuliţă strug de vie, 
Multă scârbă-mi face mie 
Viaţa ast' de burlăcie. 
De n-avem de ea plăcere 
N-aş pitrece-atâta jelie. 

Dar acum m-am săturatu, 
Di părinţi m-am depărtatu 
Şi di fraţi m-am străinatu, 
De surori m-am lepădatu, 
Vine vremea di-nsuratu. 

84. Frunză verzi am tot cântat 

Ms. 22.224, 153/873 BN 

lArd:mte} 

& nud:n 
Frur:-ză:.._ verzi_ am 

Iftimia Lojinschi, ţărancă, 44 ani 
Câmpulung, 30 septembrie 1908 

.. J 

I @~{2® J 
rol cin - fa fY., 

& bf@• t1 g#? i @ JC} )î I ~ 11;• I ~ I 
Dar o - re - iia __ s-" li ~ - ca - f!,[. 

Frunză verzi am tot cântatu 
Dar acelia s-o uscatu. 
Fete tinere-am iubit, 
Şi acele-o-mbătrânit. 

N-am frunză să cânt mai mult, 
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Nici fete să mai sărut. 
Dar las pân' la primăvară 
C-atunci cresc frunzele iară. 
Cresc şi fete, ştiu eu bine, 
Dar nu mai cresc pentru mine. 



Care mie mi-o crescutu, 
De mult toate s-o trecutu. 
Iar acum care crescu 
Pe mine nu mă iubescu. 
Doamne, cum să nu suspin 
Că pre iute sânt bătrân. 
Am fost tănâr , nu ştiu când, 
Şi-acu văd că-am bătrânit. 

Mult mă mier şi eu acu, 
Vremea mea, di ce trecu. 
Parcă tinireaţa mea 

O zburat ca-o păsărea, 
O zburat şi nu mai vine, 
Cât îi lumea, iar la mine. 
Dar viaţa mea amară 
Tot în lacrimi petrec iar, 
Tot în lacrimi şi suspine 
Şi-n dureri, ca vai de mine. 
C-aşa mi-o fost norocu 
Să vărs lacrimi pe tot locu 
Şi toţi anii mei de rându 
În dureri să-i trec plângându. 

85. Fă-mă Doamne, ce m-ei face 
"Copiii fără mamă" 

Ms. 22.225 a, 225/1899 BN Saveta Poştovici, ţărancă, 16 ani 
Mănăstirea Humorului, 11 au ust 1913 

. [~dante moderate] · 3 

'; ~· <ţi o Of§J• ; ;b @ id) f 
Fă - ma, Doam - ne, ~ -- -- · · cie in-e1 ~ i1 re. 

Fă-mă Doamne, ce m-ei face, 
Fă-mă pasere de-argint 
Ca să zbor pe sub pământ 
La măicuţa la mormânt. 
Măicuţei mă jăluiescu 

Cât di rău amau trăiescu, 
Că tătuţa s-o-nsuratu, 
Mamă-a doua ni-o luatu 

Şi pe noi ne-a alungatu. 
Şi îmblăm din târg în târg 
Ca cioara din zid în zid; 
Şi îmblăm din prag în pragu 
Ca cioara din gard în gardu; 
Şi îmblăm din casă-n casă 

Ca cioara din plasă-n plasă. 

86. Cui mă laşi, bade sărace? 

Ms. 22.218-22.221, III, 44/1117 BN Odochia Torac, ţărancă, 41 ani 
Burla, 25 iulie 1909 
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Frunză verde plop şi salce 
Cui mă laşi, bade sărace? 
Eu cu dorul tău ce-oi face? 
Tu puică-i face bine 

Că rămâi în sat la tine, 
Da eu puică-oi face rău 
Că mă duc din satul meu. 

87. Cine dor pe vale n-are 

Ms. 22.227, 214/2112 BN Dumitru Gălăuş , orăşean , 30 ani 
Suceava, 7 iunie 1914 

[Lenfo] 

:f; ·e F?F f Zf- J J . ' 
,,.. ' . 1.. 1 - ne dor pe _ _ _ 

/ ; . I 
n-a - re, 

. &~ ţ ţ : o4 ·;· 
Ci - ne ••r pe ___ va - le n-a - re 

Cine dor pe vale n-are 
Nu şti luna când răsare 
Nici noaptea cât e de mare; 

Nu şti luna când se culcă 
Nici noaptea cât e de lungă. 

88. Om frumos la frumos trage 

Ms. 22.227 BN 

~ · !:? - ~-- - · - fru ~ mos --- la 

Om frumos la frumos trage, 
Da noi, ieşti hâdzi, ce ne-om face? 
Vai de mini, dacă-s hâd 
Nu mă pot băga-n pământ. 
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Pamfil Popescu, ţăran , 24 ani 
Satu Mare (în Cemăuti) , 18 auetust 1914 

fru ·- ,11os ~:a - qe, 

Ce folos de om frumos 
Şi-i cu narav urâcios! 
Dar mai bine, dragă , hâd 
Dacă-i numai iscusit. 



89. Măi bădiţă, măi Florică 

Ms. 22.225 b, 1/570 BN Paraschiva Câmpan, ţărancă , 68 ani 
Ilişeşti , 28 iunie 1908 

!Ar.dante con espressi0ne J ·• 

j5 )! j (_}°' _·I iiifg ®@; s 

Măi bădiţă, măi Florică, 

Care dor mereu te strică? 
Ce oftezi, sau că ţi-i teamă 

Că nu mai vii la noi sara? 
Ah, cum n-oi suspina dragă, 
Dacă laşi vremea să-mi treacă. 

Şi la voi cum n-aş veni 
Dacă-aş şti că m-ei iubi. 

Ms. 6, C, 120/1667 AIEF 

Măi bădiţă, măi muntene, 
Vină sara mai devreme 
La neveste tinerele. 
Leagă-ţi calu la propele, 
Intră-n casă, nu te teme, 
Că de cine te-ai temut 
S-au dus şi n-au mai venit. 
S-o pus să şadă-n pământ. 

90. Vişinică, Vişinică 

Anghel Ienciu, lăutar sătesc, 36 ani 
Gura Solcei (în Iacobeni), 24 au ust 1911 

!Ar.dante con espressi0ne J ·• 

" } ~ ; ' ~ ' {._/· .. -·I fîf@ @@; s f 
Vi - ~ - ni - · L;J; , • . , _ . 
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Vişinică, Vişinică, 

Te-aş pofti o ibovnică. 
Nu pot, nu pot vişinele 
Că-mi vii sara prea devreme 
Şi-mi taie duşmanii lemne, 
Duşmancele strâng surcele. 
Dar s ă-mi vii la miez de noapte 
Când dorm duşmanii de moarte. 
Că duşmanul , spânzura - I - aş , 

Nici în ca s ă să nu-l laşi , 

Pune mâna pe-un tăciune, 
Umple satul de minciuni. 
Şi mă zbat de zi, de noapte, 
Ca să-mi prind duşmanul frate 
Şi duşmanca surioară, 

S-o lipesc la inimioară. 
Duşmanu-oi prindi-atunci frate 
Când a da din chiatră lapte, 
Şi duşmanca s orioară 

Când a-mpuşca puşca goală . 

91. Puica badii cea frumoasă 

Ms. 6, C, 108/1138 AIEF 

V .. : : „„ „ ·· „: · 

Puica badii cea frumoa s ă, 

Nu mai plânge, fii voioa s ă, 

Că de-a fi vreo pace-n ţară 
Voi vini la primăvară, 
Da' de-o fi vreo greutate 
Noi ne-om duce mai departe. 
Eu mă duc, puică , -n catane, 
Tu rămâi şi-mi s pală haine. 
Să le speli iute şi bine 
Şi s ă le trimiţi la mine, 
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Vasile Rotar, ţăran, 37 ani 
Marginea, 28 iulie 1909 

·- . / ~ - t :: 

Spală-le în lăcrămioare 
Şi le pune-n gard la soare 
Şi le leagă-n basma neagră 
Şi le dă joia pe apă. 
De-i vide că merg ca valu 
Să mai tragi nădejde-un anu; 
De-i vide că voi pluti 
Să ştii bine că voi vini; 
De-i vide că se cufundă , 

Cată-ţi altu şi fă nuntă. 



Ms. 22.227, 247/527 BN 

92. Prins-au scârba rădăcină 

Marta Turturean, ţărancă , 52 ani 
Pătrăuţi e Suceavă , 27 mai 1908 

[Ancan ~ ! 

·'· --·------ - ... ~ -,?- „ . - x- ~ - - - ---
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Frunză verde de sulfină, 
Prins-au scârba rădăcină 
Şi paralele rugină. 
N-am o zi şi n-am un ceas 
Să n-am scârbă nici năcaz. 

Ms. 22.227, 291/1069 BN 

Frunzuliţă trii maslini, 
Du-ti, scârbă, di la mini, 
N-am făcut contract cu tini 
Ca să ti ţâi tot di mini. 

93. Cucule pasere blândă 

Saveta a lui Gheorghi Cazac, ţărancă , 16 ani 
Bădeuţi, 12 iulie 1909 

[An~an\inc] . . 3,_ ,· _ . ' -· ·- ~ -- -:::i '= r F 1iî! l2J) .:±t? P ~ td:i~ _j 
C:..: -cu : e , ~ pa - se·· i f b 1?, ~ - d , - ····· 
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Cu-cu -- !e pa - se .: re birn-oc, r.JU- - ~~· · f'IP':! - du --"I li Jj ffi@ I li 1 1 ~ Q°Ell~JI 
rl!! fi c: ~, -; - tă . - · Dv - fe-npa ·· du t e- f t cm --1;;., 

Cucule pasere blândă , 

Du-te-n padure şi cântă! 

Pe cine-i ave mânie 
Blastamă-1 străin să fie . 

ift:~ŞI 

Nu-ţi trebuie (altă) funie 
Ca străinătatea-n lume; 
Şi nu-ţi trebi altă şfară 

Ca străinătatea-n ţară. 
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94. Pe cel deal, pe cea costiţă 

Ms. 22.225 c, 481773 BN Ioan a lui Vasile Pisdeli, ţăran, 30 ani 
Gura-Sadovei, 2 au ust 1908 

(Moderatoj (~} 

t i5. ~ + · # -· Ht+tJ==t~-=wţ:4=-4 
P~ ~e cfd ea ; , pt! Cf:i.! c:; s-N - t ă, Pe .ceddea! pe 
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Pe cel deal, pe cea costiţă 
Mere-o biată copiliţă. 

Copiliţă, meri mai tare, 
C-a veni Dunărea mare 
Şi-a veni şi te-a mânare. 
Las' să vie, să mă mâie 
Că n-am tată să mă ţâie , 

N-am fraţi ca să-mi creadă mie, 
Nici surori să mă mângâie. 

J§. A J 
c:; - pi- lită. 

r 

Când eram la mama me, 
Ieram pui de rândune, 
Şi drăguţa cui oi vre. 
De lucram, de nu lucram, 
Draga mamei tot ieram. 
De când sânt la mama lui 
Nu-s nici rândune, nici pui, 
Nici nu-s dragă nimănui. 

95. Nacajât ca mine nu-i 

Ms. 22.224, 166/821 BN 

ml - ne nu-i, 

Nu - .T!GÎ pu - 1u 

Nacajât ca mine nu-i, 
Numai puiu cucului, 
Când îl lasă mama lui 
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Ana Panţîri, ţărancă, 38 ani 
Berchişeşti, 19 august 1908 

> 
- > 

Nu - mai pu - iu C'J - cu - lui, --

-·"'."' 

t J l' J 5 
' „,...~ ,,, 

Ci.J - CU - ,!,)/ ---

În mijlocul codrului. 
Şi-ar zbura şi n-are pene 
Că l-au lăsat fără vreme; 



Şi-ar cânta şi n-are glas 
Că l-au lăsat pui golaş. 
Şi-a venit o turture 
Şi-o luat puiul cu ie, 
L-au purtat pisti ogoare, 
n-au lăsat puiul să moară. 

Ms. 22.222, 146/783 BN 

Ne - mi?, (11.J 

fi 

!: ~ ~ . j 
:TIC _ k.._~ :71r;j 

Mamă , nu mă da cu sâla 
Că ţi-o şi mai mare mnila. 
Mă-i da şi nu mi-o şi bini 
Şi-oi veni, mamă, la tini, 
Şi-oi veni şi m-ei vede 

-

Şi-i plânge de mnila me. 
Mama mă-ntreabă de viaţă , 

Nu vede cum îs pe faţă, 
Că de scârbă şi de-urât 
Giumătate m-am topchit; 

Turturica-i cam beteagă, 
Vine cucu şi mi-o-ntreabă: 

- Ce ţî-i ţie, maică dragă? 

Spune-mi să-ţi ajut digrabă. 
- la, -s beteagă şi-am să mor 
Pe braţele cui mi-i dor. 

96. Mamă, nu mă da cu sâla 

lll 

.. 
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Aniţa a lui Toader Popescu, ţărancă , 48 ani 
Stra·a, 9 august 1908 

de (:J 

l 
~ i j) 
Că fi-a 

da s'i - ta, 

s ila, Că i-a p mai 
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si 

=t ) 1 ], w. a 
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De scârbă şi de năcaz , 

Mi-o venit casa s-o las, 
Nici vântu să nu mă bată , 

Nici soarele să mă ardă , 

Numai badea să mă vadă. 

Mămuţă, mămuţă hăi! 

Nu mă da după urât, 

li 

Să-mi şie şi-n pământ strâmt; 
Dă-mă după cin' mi-i drag, 
Să-mi şie şi-n pământ larg. 

97. Fă-mă, Doamne, ce m-ei face 

Ms. 6, XLIII, 8/2108 AIEF 

Fii - mă . Dcc; 71 -r1e . 

Ileana Mitrofan, orăşancă, 26 ani 
Suceava, 7 iunie 1914 

ce me-i --- ·-·· f c „ c;; 
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Fă-mă, Doamne, ce m-ei face, 
Inima să mi se-mpace. 
Fă-mă, Doamne, -o pă s ărică 

Să zbor pân' la Ionică , 

Să văd cu cine cinează 

Şi cu cine însărează; 
Să văd sara ce mănâncă 
Şi-n ce aşternut se culcă, 
Dimineaţa când se scoală , 

Pe obraz cu ce se spală. 

98. Mamă, ce m-ai făcut fată 

Ms. 22.225 a, 47/1235 BN 

Frunză verde de pe baltă , 

Mamă, ce m-ai făcut fată! 

Decât m-ai fi făcut fată , 

Mai bini cruce de piatră 
Şi o puneai la fântână 
Ca să fie apă bună. 

Vasile Cuciurean, cantor bisericesc auxiliar, 24 ani 
Gălăneşti , 10 august 1909 

Şi drumeţii cât treceau, 
Toţi acolo poposeau, 
Cu apa se răcoreau , 

Bogdaproste îţi spuneau. 
Dar aşa , m-ai făcut fată , 

N-ai pomană niciodată. 

99. Haidem, puică, să cântăm 

Ms. 22.222, 154/533 BN 

Hai-dem . . aui - c:.:. 

Haidem, puică, să cântămu 

Că mâni nie măritămu. 
După cie ni-om maritau 
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Catinca a lui Sava Urâtu, ţărancă, 70 ani 
Pătrăuţi pe Suceavă, 27 mai 1908 

să â.'1 - tă - m_;;, Hai-dtm, pui - ~3, 

N-om mai îndrăzni-a cânta 
În casă di soacră-tau , 

În tindă di socru-tău 

, ,,. 



Soţul tău ti întribau: 
- Ci mai cânţi, puică, atâta, 
Ori ţî-i dor di maică-tau 
Di ce n-ai rămas la dânsa? 
Da' ficioru-i nici ca mini, 
Pi obraz plin di chistrui 
Şi nişti ochi ca di broscoi, 

Ms. 22.227, 296/1963 BN 

Are musteţe ca di rac 
Di li-nnoadă după capu. 
Num-o palmă di ţi-oi dau 
Sângili că ti-a umpleau, 
Sângili că-i închegatu 
Cu măsele-amestecatu. 

100. Cuculi di pi harag 

Nastasia Lupu, ţărancă , 48 ani9 
Po · orâta, 17 august 1913 

j A;-;dc !':e :cn r.-.ot~) 
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Cuculi di pi harag, 
Nu mă blăstăma să zac 
Că n-am pi nimi cu drag 
Să-mi puie mâna la cap; 
Cuculi di pi ogor, 
Nu mă blăstăma s ă mor 

Ms. 22.225a, 28/1476 BN 

Jijioară , apă lină, 

Am trecut ţară străină 

Şi-am cercat pânea de-i bună. 

Că n-am pi nimi cu dor 
Să mă-ntrebe di ce mor. 
Eu bolesc di dorul tău , 

Vai, puică , di capul mieu ! 
Eu nu mor di nicio boală , 

Dorul mândrii mă omoară. 

101. Jijioară, apă lină 

Gheorghe Portică, lăutar sătesc (vioară) , 49 ani; 
Zamfira a lui Gheorghe Puiu, ţărancă, 37 ani 
Poieni, 25 decembrie 1909 

Pânea-i bună, tare-mi place, 
Dar duşmanii nu-mi dau pace. 
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102. Tu de duci, bade sărace 

Ms. 6, XLII, 17 /2067 AIEF 

[Mcdera~ cJ 

Elisabeta Alexei, ţărancă, 11 ani 
Calafindeşti, 28 ianuarie 1914 

·- ~ .. 

-@ # fj J:; mJU 4310 l 8 Js ® l , 
- Frun - za 

.ru _ fe duci, ha 

Frunză verde plop şi salce, 
Tu de duci, bade sărace, 
Eu cu dorul tau ce-oi face 
Că mă arde şi mă coace! 
la, 1-ei sămăna-n liveziu 

ver -de __ 

de_ se -· ra-r:e , 

Şi-or răsări poame verziu; 
Şi 1-ei pune-n sîn la tine 
Să-ţi treaca dorul de mine; 
Şi 1-ei pune-n sîn la piele 
Şi ti-a mai trece de jele. 

103. Sună valea, toată valea 

Ms. 22.222, 169/635 BN Ioana a lui Grigore Brînză, ţărancă, 60 ani 
Ne rileasa, 11 iulie 1908 

~~-BfihJ "9&'1~ I 
S _.- T<.7r: - (~ --;; - - :'.~ - ... -:- · f/ - „„e _ ca -lea . 

Sună valea, toată valea, 
Şi mîndruţa-mi ţine calea. 
Iaca valea cum răsună, 
Eu cu mîndra n-o duc bună. 
Ici-i dealu, ici-i lunca. 
Unde mă trînteam cu puica. 

114 

Cîte fuşte a purtat, 
Tăte eu ţi le-am luat. 
Numai tulpanul pe cap 
Îi luat de-al tău bărbat. 

Cînd îi lua sama bine 
Şi acela-i luat de mine. 



104. La poala sub codru verdi 

Ms. 22.227, 206/1903 BN Saveta Poştovici, ţărancă, 16 ani 
Mănăstirea Humorului, 11 au ust 1913 

f ţ\ n dan fe J 

... . ~ pori - ta - sub _ co - dru _ Yer 

a_ za - re - di - foc- se-vedi. 

di -

La poala sub codru verdi 
O zare di foc se vedi. 
Da' la zari cini şedi? 
Iftina cu fetili. 

- Dă-ne, mamă cînd ne-ntreabă 
Să ne mărităm degrabă, 

La dînsele tot viniau 
Peţitori şi li ceriau. 

C-aşa-i rîndul fetelor 
Ca şi vara-a merilor. 
După ce se mai măresc 
Nimănui nu-i trebuiesc. 

105. Zis-a luna de cu sară 

Mss. 6, XLII, 11/2061 AIEF Domnica Caciur, ţărancă , 14 ani 
Calafindeşti , 27 ianuarie 1914 

[Andanfe] 
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Zis-a luna de cu sară 
C-a ieşit Gheorghiţ-afară. 

El a zis că n-a ieşi 
Şi la mine n-a veni, 
Că e tare bolnăvior , 

Că i-i jeli şi i-i dor. 

De-i bolnav de dorul meu 
Să-l rădice Dumnezeu; 
De-i bolnav de altceva, 
Deie-i Domnul boală grea 
Să-l întorc cu scîndura, 
Să-l hrăne s c cu lingura. 
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106. Mîndră eşti, leliţă fată 

Ms. 22.218-22.221, III, 58/1933 BN Ana a lui Nistor Timu, ţărancă, 22 ani 
Gura Sadovei, 16 au ust 1913 

Trandafir cu frunză lată, 

Mîndră eşti, leliţă fată: 

Părul tău cel mătăsos 
Negru-i, Doamne şi frumos. 
Lelie şi guriţa ta 
Şepte ţări aş da pi ea. 

lr - tă_ fa-tă! 

Lelio, ochişorii tăi 

Parcă-s pietre scumpe-n iei. 
Minunată eşti la stat 
Şi drăguţă la îmblat, 
Una ieşti tu între toate, 
Asemenea-ţi nu se poate. 

107. Mă duc, mîndră, la catane 

Ms. 22.225 b, 41/1132 BN 

Mă duc, mîndră, la catane, 
Tu rămîi şi-mi spală haine, 
Şi li spală-n lacrimele 
Şi li uscă-n sân la piele 
Şi ti uită-n sus la stele 
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Vasile a lui Simion Zalemba, 50 ani 
Suceviţa, 27 iulie 1909 

Cum tragem noi la cortele. 
Şi îmblăm din sat în satu 
Cu prifontu nesăratu; 
Şi îmblăm din sară-n sa ră 

Cu prifontu subsuară. 



108. Bate murgul din picior 

Ms. 6, XLV, 31/2231 AIEF Spiridon Croitor, ţăran, 26 ani 
Ca u Câmpului (în Cernăuţi), 15 august 1914 

cim ...; ·· br.! - ~ - :;; „- , 

Î#-EJ - - ~ (f) ;@f12 I -@ _tJ ___ j. ___ fr __ «_tJ 
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Frunză verde cimbrişor , 
Bate murgul din picior 
Să-i pun şaua binişor, 

Să mă duc unde mi-i dor, 
La puicuţa mea frumoasă 

Ce m-aşteaptă tot cu masă. 
Sara tot cu sorbitură, 
Dimineaţa cu friptură; 
Sara cu plosca de vin, 
Dimineaţa cu-al ei sân. 

109. Undi zbori, măi, cuc hain? 

Ms. 22.225 a, 218/1474 BN 

Frunză verde de pelin, 
Undi zbori, măi, cuc hain? 
Cînţi o vară jumătate 

Şi-apoi zbori în altă parte. 
Cîntă-mi şi mie odată 

Zamfira a lui George Puiu, ţărancă, 37 ani 
Poieni, 25 decembrie 1909 

C-a me minte-i tulburată. 
Cât mă duc din sat în sate 
Cu puşca mi-i greu în spate, 
De saghie şoldure 
Ochii negri m-or dure. 
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110. Vin doi nouraşi din sus 

Ms. 22.218+22.221, I, 6/1851 BN Dochiţa Ursachi, ţărancă, 38 ani 
Vicovul de Sus, 16 iunie 1912 

:; 
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Frunză verde de harbuzu, 
Vin doi nouraşi din susu 
Cu veste şi cu răspuns 
Că pe bădiţa l-o tuns, 
Nu-mi pare rău că l-au tuns, 
Da-mi pare rău că s-o dus. 
De când bădiţa s-o dus 
Trii garoafe-n poart-am pus, 

Ms. 22.225 b, 5/1130 BN 

3 

@@J2 
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Trii garoafe şi gheorghine 
Şi bădiţa tot nu vine. 
Mi-o trimis badea scrisoare 
Să-i trimit şi lui o floare. 
Eu i-aş trimite-o cu stele, 
Dar i-ar duce-o cu jele. 
Dară luna răcoroasă 
I-a duce floarea frumoasă. 

111. Mărg la apă c-o cofiţă 

Gheorghe Pîrghie, ţăran, 25 ani 
Vicovul de jos (în Suceviţa), 27 iulie 
1909 

Hă- n - ~Îl - nesc c:.J-a --- - me _pui - cu- te. 
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Foaie verde trii frăguţe, 
Mărg la apă c-o cofiţă, 
Mă-ntîlnesc cu-a me puicuţă: 
- Te cunosc, bădiţă, bine 
C -ai be apă de la mine, 
Din cofiţă nu ţi-oi da 
Că mă-ta-i femeie rea, 
Toată lumea au îmblat 
După leac di fermecat, 
Să ti famece pi tini 
Ca să nu mă iei pi mini. 

Spune mîni-ta aşa: 
Să-ngrădească uliţa 

Tot cu lin şi cu pelin, 
Cu pari negri di arin. 
Nu se teamă că-i mai vin; 
Să samene mac in prag, 
Nu se teamă, nu i-l calc. 
Macu-a creşte şi-a-nflori , 

Tu cu mî-ta mi-i dori: 
Macu-a creşte şi s-a coace, 
Iară tu bureţi ii face. 

112. S-o dus cucu la oraş 

Ms. 22.224, 229/676 BN 

l Mcdera\:;J 
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Pachiţa a lui Nicolai Scripcari, ţărancă, 61 ani 
Frumosu, 17 iulie 1908 
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Şi-o lu - saf pu 

Frunzuleană mărăraşu, 

S-o dus cucu la oraşu 
Şi-o lăsat puii golaşi. 
Şi-o trecut o păjure, 
S-o prins că i-a creşte ea. 
Şi-o zburat din deal în vale 
Şi-o adus la pui mâncare. 

5-o dus cu - r:u la o - ra- su .-

!I 

Şi-o venit cucu-ntr-o vreme 
Şi puii nu i-o zâs "nene" 
Ci-o zis "mamă" păjurelei. 

Cucu-o plâns şi-o blăstămat 

Şi tare i-au mai fost banat 
Că s-o dus şi i-o lăsat. 
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113. Vine-un nouraş din sus 

Ms. 22.227, 234/1552 BN Agripina Moroşanu , ţărancă , 21 ani 
Grăniceşti , 2 februarie 191 O 

f Andante} 

ij;i 4@ - ~ ) !. b J? t -1· , ! p· ~ .f'·. $ ~ 
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de-un har-buz, 

Vi - ne-un no - u_ -

Frunză verde de-un harbuz, 
Vine-un nouraş din sus 
Cu veste şi cu ră s pun s 

De la puiu ce s-o dus. 
Când aş şti c-ar mai veni 
Cărăuşa i-aş pliji 
De nalbă , de floare albă , 

Doar ar veni mai degrabă. 
Cărăuşă i-am plijit 
Şi pu i uţu n-au venit, 
Cărăuşă luminoa s ă 

Nimeri la altă ca s ă 

Uni-i nevasta frumoa s ă 

Şi bărbatu-i dus de-aca s ă. 

V; - ne-un no - u -- ra~ difl sus .. 

;a ş _ din _ sus 

- Dă-mi drumu, nev as tă , -n ca s ă. 

C-afară plouă de var s ă 

Şi mereu mă tot î ndea s ă . 
Şi am straie de măta s ă . 

Şi unde m-a chicura 
Beşică s-a rădica . 

- Drumu-n ca s ă eu ţi-aş da 
Dar n-am unde ti culca. 
- Nu hi proa s tă , tu, ne vas tă , 

Şi nu te-ngriji de asta. 
În ca s ă de m-oi vide 
M-oi culca unde-oi pute: 
Pe marginea patului, 
În locul barbatului. 

114. Zic duşmanii că-s gunoi 

Ms. 22.223, 153/164 BN Rahila delnea, ţărancă , 22 ani 
Stroieşti, 26 octombrie 1907 

{Tempo giusto] 
,..b b.. !::.. . l ·f J, ~ Jî )>; I )i ;> j~ ($~ 

Fr un - z ă ver- de de fri f<Ji, - · -

' că - s 9u. - no ~ __ Z'ic du ~ - rn a -n fi_ c ă-s gu-noi. 
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Frunză verde de trifoi, 
Zâc duşmanii că-s gunoi. 
Da' de-ar fi gunoi ca mine 
Nu l-ar mai mătura nime, 

Dar l-ar strînge în hârtie, 
L-ar duce-n cănţălărie 
Unde stau domnii şi scrie. 

115. Boii mei când aud doină 

Ms. 22.222, 23/312 BN Ioan Lupuleac, ţăran , 22 ani 
Iacobeşti , 25 decembrie 1907 

[Lento ad !ib itumJ '# ţ El@Q 1 i@Jj@J "11 p @"@@? 
V Bo - ii_ mei C!rld a ·- ud doi - nă , Bo - ii_ mei cind 

~ - !Jd doi - nă A - ra te - /1 - na fi moi -na, 

:; ~ 7' „ 11~ ~ i 
A - r ă te - li - nă ~ 1 moi - na. 

Boii mei când aud doină 
Ară ţelină şi moină , 
Căci românul cât trăieşte 
Tot cu doina se mândreşte. 

Arză-te focu, năcazu , 

De copil tânăr te-am tras; 
De te-oi trage cât te-am trasu; 
Tu-mi pui pânza pe obrazu. 

116. Om scârbit ca mine nu-i 

Ms. 6, XLI, 16/2016 AIEF 

t Ar.dan re 1 

Om st:i,- - bit 

Casandra Lupu, ţărancă, 1 O ani 
Pojorâta, 20 august 1913 

:;ii - ni n f r_.,1 
1; ...i r 1 

. m ~1 „ _ __ _ 

Of, :sa - ra - cu __ pui de cuc! Nu- ·'Fiai pu - iul 

Om scârbit ca mine nu-i, 
Numai puiul cucului 

\. ~ . I ~ 1 6J ; 
Of, pu - iu - le, 

Când îl lasă maica lui 
În mijlocul codrului. 
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Mă-sa zboară şi se duci, 
Puiul cadi jos şi plângi. 
Ar rămânie, n-arie hrană 
Co-o rămas fără di mamă; 
Ar zbura şi n-arie penie 

C-a rămas fără di vremie. 
Mai aşteaptă-mă, mămuţă, 

Să-mi tocmesc o aripuţă, 
Aripuţa di sacară 
Ca să zbor în jos, la ţară. 

117. Bucuros cătan-aş şi 

Ms. 22.225 c, 55/822 BN Rahila a lui Nichita Ianuş , ţărancă , 42 ani 
Berchişeşti , 19 august 1908 

~ ' . . 
Bu -· cu-ros ca - fa - .-1 ~f ~ 1 La com-pa -:n1r: 

' ;. ~ , I 
;e - 11 - r11 Nu - moi pus - ca d'~ n- ar s1.· 

• ( , • :I 

t ;•. @@ :e:a I J ~ 11_, 1 f e @J 
Hin - dru - li fct - .- - mea .I 

Bucuros cătan-aş şi , 

La compania leliţii , 

Numai puşca de n-ar şi , 

Puşca şi oţelele 

Că mi-o mîncat şelele. 
De-ar şi puşca di răchită 
Şi bruţacu plin de pită. 
Plânge-mă, maică, cu dor, 
Ţi-am fost fată şi ficior, 
Ţi -am scos caii din ocol, 
Pe Bălan şi pe Bujor 
Ţi l-am dus pân' la ogor, 
Ca o brazdă ne-am brăzdat 
Şi-napoi ne-am înturnat, 
La catani m-au luat. 
Inga, maică , păru meu 
Să-l iei, maică , s ă-l strângi bini, 
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'Ntr-o naframă să mi-l pui 
Şi pe apă să mi-l dai. 
De-i vide că pluteşte 

Nu mai trage nădejde , 

Că nădejdea di la mini 
Ca şi ghiaţa cea subţire 
Car'te sui şi nu te ţine 
Şi te lasă de ruşine. 
Pi cararea mea cea dragă 
Mi-a crescut troscut şi iarbă. 

Pe troscut vântu mi-l bată, 
Pe puica focu mi-o ardă . 

Şi să nu ardă mai greu 
Numai cum oi zice eu; 
Să mi-o ardă cu uscati 
Că m-au scos din s ănătate. 



118. Of, a mea fetiţă 

Ms. 22.223, 132/52 BN Olga Reuţ, (?) 
Sfântu Ilie, 28 septembrie 1907 

. ~r:_ .i n -zD_ ver-d;; l'ă - /r.Î - i - t ă 
I ' 

ver-t:J~ , 

mea 
;;(' 

fe 

Frunza verde, tămâiţă , 

Of, a mea fetiţă 
Iese sara la portiţă 
Şi-nvaţă a da guriţă. 
Şi-o bătut-o bărbăţelul 

Ms. 22.227, 279/1051 BN 

Frunzuliţă tămăiţă, 

Colo-n vale la portiţă , 

Jăluia o nevăstuţă 
C-a bătut-o bărbăţelul 

tă .- mÎ - I - tă , ' 

fi - t ă! 

i - tă 
I I 

or,_ ct 

Ca să-i spuie amorelul. 
De m-ar pune pi-un cărbune 
Amorelul nu 1-oi spune; 
De m-ar pune pi-o frigare 
Amorelul vină n-are. 

119. Colo-n vale la portiţă 

Saveta a lui Drăjineţ, ţărancă, 28 ani 
Vatra Domei, 4 iulie 1909 

Ca să-i spuie mărizelul. 
- De m-ei pune pe-un cărbune, 
Mărizelu nu ţi-oi spune ! 
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120. Cucule cu pană sură 

Ms. 22.223, 297 /381 BN 

~ - . ! 

Cv - cu - .' ~ r:: 

Dochiţa Bujorean, ţărancă , 49 ani 
Rus-Plavar, 22 februarie 1908 

- ~ -
; ; - . 1G .~S i J - ra ; 

= ~--------..~_. - . :~ -~ -·-~-±'(] I,,._~ ;it='. 
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Sci-:ni cÎn tÎ m! - e-n 

Cucule cu pană sură 

Ce-am grăit gură la gură, 
Să-mi cânţi mie [-n] răritură 
Tot a chef şi voie bună. 
Mi-ai cântat pe-o rădăcină 
Tot a scârbă şi-a pricină. 

Cucule cu pene verzi, 
Ce-mi cânţi sara pin livezi 
Şi pe mine nu mă vezi! 
Mi-ai cântat cu glas s ubţire 
Pentru-a noa s tră de s părţire. 

Şi-aşa sînt eu plin de jele 
Ca şi ceriul plin de stele; 

fQ.a J-
ră · ·-· ri'---:. tură 

Şi-aşa sânt de s upărat 
Ca şi ceriul nourat. 
Foaie verde, foaie fragă , 

Departe eşti, mândră dragă. 

Tu departe, eu departe, 
Două dealuri ne desparte , 
Două dealuri şi-o pădure 

Cu zmieură şi cu mure. 
Şi-o da Dumnăzău ce-a da, 
Şi pădurea s-a usca, 
Dealurile s-or măcina , 

Eu cu puica m-oi lua. 

121. Eu mă duc, puica rămâne 

Ms. 22.227, 16/1546 BN 

n an e 

i~~~ p tl@' 
..... ro-mo - raa ~ ca -
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Eleonora Gutău , ţărancă , 13 ani 
Grăniceşti, 3 februarie 191 O 



Promoroacă pe pădure, 
Eu mă duc, puica rămâne, 
Ce să fac s-o ieu cu mine 
Măcar pe două-trii zâle, 
Măcar calea-n jumătate 
Să nu-mi pară drum departe! 

Mergând, puică, de la tine 
'Ntălnii cârduri de copile, 
Ce să fac să li-ieu cu mine 
Măcar pe două-trii zâle, 
Măcar calea-n jumătate 
Să nu-mi pară drum departe! 

122. Măi Marină din livezi 

Ms. 22.224, 32/1993 BN Calinic Capră , cântăreţ sătesc, 21 ani 
Doma candrenilor, 19 au ust 1913 

ft:ia - ie - .. - 'ter - die d! -- o - rEZ, _ 9f,_ 

ţg - fJ-r r 
din_ li -vezi. Vin' ev - Iun - tria_ 
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Foaie verdie di orez, 
Măi Marină din livezi 
Vin' cu luntria di mă treci 
Tăt încet să nu mă-nneci 
Că n-ai bani să mă plăteşti, 

Şepte ani să hărgăteşti. 

Şi dacă mă prăpădeşti, 

Tu ca mine nu găseşti. 

Marină, crăpa-ţi-ar calu, 
Diegrabă mai trecui dialu; 
Marină, crăpa-ţi-ar iapa, 
Degrabă mai trecui balta. 
Foaie verdie, foaie lată, 
Cum m-ai lăsat tu, măi fată, 

Cu cămeşa nespălată, 

Cu gura nesărutată. 
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123. Mă suiam în deal pe stâncă 

Ms. 6, C, 56/375 AIEF Nicanor Verenca, cantor bisericesc, 58 ani 
Ruşii-Mănăstioara, 21 februarie 1908 

[Andonte] 

J1 tJ )· y, j l2J 
Frun -ZI..! - /ea nă de-a - !u -

Fru n -zu-lea ' -nă.-- de-a -lu - , 7i-că 
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Nă su - ic;m in 
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J f 1 J ii 
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·g-1-1 ·' 
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Frunzuleană de-alunică, 

Mă suiam în deal pe stâncă, 
Mă uitam în gios la luncă , 

Văzui lunca înfrunzită 

Şi-o prindem de cingătoare 
Şi-o giurai la sfântu soare 
Că pi altu nu-l mai are. 
Stăi, bădiţă, nu mă giura, 
Zău , că te-am pi dumiata. Şi mândruţa-mpodobită. 

Mă scobor în gios, de vale, 

124. Busuioace, busuioace 

Ms. 6, C, 134/2195 AIEF Ana Iftinca, ţărancă, 20 ani 
Horodnicul de Jos (în Cernăuti) , 10 auetust 1921 

[ Moderafol · . 
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Busuioace, busuioace, 
lan sileşte de te coace 
Şi te du la iarmaroace 
Şi vezi bădiţa ce face. 

De 1-ei găsi adormitu, 
Spune-i că m-am logoditu ; 
De 1-ei găsi deşteptatu , 

Spune-i că m-am cununatu. 
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125. Puiuţ c-a meu nu mai vezi 

Ms. 22.218-22.221 , VI, 19/597 BN Roxana a lui Alexandru Oniga, ţărancă , 25 ani 
Stu ca, 30 iunie 1908 

[Andante] .. 

=i. &@fD@ 1 ii y t$r l' 
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Mătrăgună-n trii jiriezu 
Puiuţ c-a meu nu mai vezu. 
Pi dânsu-i cămeşa albă, 

La grumaz năframă neagră, 

Numai gura lui mi-i dragă. 
Mai în sus di gurişoară, 
Cunună di musticioară, 
Ochii lui, muruţă neagră , 

Mură di pi struguri verdgie, 
Rău mă teiem ca mi 1-oi pierdgie, 
Că mi l-am pierdut odată 
Şi l-am găsit la o fată. 
Fata vrea ca să -l sărute, 

Dumnezeu să nu-i ajute; 
Fata vrea ca să mi-l ieie, 
Dumnezeu să nu i-l deie. 
Şi l-am mai pierdut o dată, 

Toată lumia l-am cătat, 
Tare greu că l-am aflat: 
În mijlocul codrului, 
La curţile dorului, 
Undi şăd porţile-nchise, 

Mândrile pi tablie scrise. 
Cînd dau să deschid poarta, 
Iacă, dorul mă şi-ntreabă 

Poatie cat pi ciniva? 
Cat pi ciel cu pană lată , 
Sus îi Dumnezeu să-l bată, 

Că m-a-nvăţat sărutată 

Şi m-o lăsat supărată; 

Cat pi ciel cu pana vierdgie, 
Sus îi Dumnezeu, nu-l rebdgie, 
Căci m-o-nvăţat a iubi 
Şi m-o lăsat a dori. 
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126. Vine dorul prin grădină 

Ms. 6, C, 4/9 AIEF Domnica Iftodi, ţărancă, 23 ani 
Tişăuti, 22 iulie 1907 

Andonfe 
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Foaie verde de sulcină, 
Vine dorul prin grădină 
Cu-un fânar şi cu-o lumină. 
- Undi te duci tu, dorule ? 

Înapoi mă-ntorc pe poartă; 
De-oi găsi-o-n pat culcată, 
Am să o sărut odată, 

S-o sărut o dat' şi bine 
- la, mă duc la mîndra mea Să -mi fie pi-un an de zile; 

Şi-apoi să o strâng în braţă 
Ca să-mi fie dulce viaţă. 

C-a să văd ce face ea. 
De-oi vedea-o prin ogradă, 

127. Tot ţi-am zâs, maică, ţi-am zâs 

Ms. 22.218-22.221, I, 31/114 a BN Aglaia Prelipcean, învăţătoare, 21 ani 
Şcheia, 18 octombrie 1907 
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Tot ţi-am zâs, maică, ţi-am zâsu 
Să-mi pui măr dulce-n grădină, 
Să mă dai să-ţi fiu vecină. 
Frunză verde de orez, 
Tu mi-ai pus un pădureţ 
Şi m-ai dat să nu mă vezi. 
Tot ţi-am zis, măicuţă, ţâie 

Să ţi-i zile pentru mine, 
Să mă dai în sat cu tine. 

Şi-ai ţinut zâle vârstate 
Şi m-ai dat în sat departe 
Ca să n-am de tine parte. 
Te-ai temut, maică, temut 
Că ţi-oi veni la-mprumut 
Şi eu nici gând n-am avut. 
Eu în sat să fi lucrat, 
Împrumutu-ţi l-aş fi dat 
Să nu [mă] fi depărtat! 

128. Ciel cie arie noroc, arie 

Ms. 22.227, 242/1990 BN 

[Andante sostenutoJ 

Calinic Capră, cântăreţ sătesc, 21 ani 
Doma Candrenilor, 19 august 1913 
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Ciel cie arie noroc, arie, 
Pune-n piatră şi răsarie. 

Am sămănat grâu di vară 
Şi-au ieşit neagră săcară; 

Am sămănat busuioc 
Şi n-au răsărit dieloc. 
Undie mărg, undie mă-ntorc, 
Vai die minie, n-am noroc. 
Mult mă mier cie s-o făcut 
Că în târg nu l-am vândut, 
În crâşmă nu l-am băut, 
Ori nici nu l-am mai avut. 

- t ă __ ' dra 

11@~;@4 

Se vedie, când m-ai scăldat 
Norocul ni l-ai vârsat. 
Să-mi spui mam-adevărat, 
În cie apă m-ai scăldat ? 
- În apă di Miercurea 
Ca să-ţi fie lumia grea. 
Scăldătoarea o-am vărsat 
Pie pamântul niarat 
Şi-n pamîânt cum o întrat 
Norocu-ţi s-o strecurat, 
Şi să îmbli toată lumia 
Şi să n-ai hodină-n ia! 
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129. Măi, bărbati, fii cuminti 

Ms. 22.224, 20/823 BN 

f ii w -1r infi, 

Rahila a lui Nichita ianuş , ţărancă , 42 ani 
Berchişeşti, 19 august 1908 

Năi băr-bc „te. 

rn COQ-El' si 

„ 

Si- mi co - ses - te ci - r. .: - pc . . . 
Frunzuliţă bob şi linte, 
Măi, bărbati , fii cuminti ! 
le coasa şi fă-nainte 

Şi-mi coseşte cânepa 
Şi ni-o coseşte ca pi sus 
Să nu rămâie de-un fus. 
Ni-o co s eşte şi ni-o bate 
Şi mi-o vinde fără preţ . 

Măi , bărbate , tu ştii bine 
Că eu lunea nu lucrez, 
Marţi di zi di s ărbătoari , 

Miercurea-i di fată mari, 
Joia-i pentru dobitoace, 
Vinerea nime nu toarce, 
Sâmbăta di la amiazi 
Mi-am pus oala s ă mă lau, 
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Să mă lau cu siminoc, 
Duminica-i iarmaroc. 
Au pus furca pi deşghe , 

S-o dat la crâşmă s ă be. 
Trii şire pe fus o pusu , 
Trii litre pe gât s-o dus, 
Da' tălhăraşu de fusu 
Fuga la bărbat s-o dus: 
- Măi bărbate , măi bărbate , 

lan du-te la cârşmă , du-te! 
Bărbate , femeia ta 
Au pus furca pe deşghe 
Şi s-o pus la cârşmă şi be. 
- Nu-i treaba ta, fusule, 
Da' las' s ă beie, saleaca, 
Că i-au fo st dragă lumea. 



Ms. 22.224, 225/756 BN 

Cucule, porumbule, 
Vara vii, vara te duci, 
Nici o veste nu-mi aduci, 
Numa un sac plin de nuci, 
Tu le-aduci, tu le mănânci. 
Cucule, balanule, 
Ce-mi tot cânţi de voie re? 

Ms. 6, C, 44/215 AIEF 

Cucule, drăguţule, 
Mândrule, suruţule, 

130. Cucule, porumbule 

Casandra a lui Costan Popovici, ţărancă, 56 ani 
Fundu Moldovei, 30 iulie 1908 

YQ' -

N-am puşca la mâna me 
Să scot untura din tine, 
Să tocmesc inima-n mine 
Măcar pe două , trei zile. 
Ţi-am plătit să-mi cânţi un an, 
Nu mi-ai cântat nici de-un ban. 

131. Cucule, drăguţule 

(!J - C!J ' ·' - J·:!: 

Veronica Lupu, ţărancă, 18 ani 
Gura Humorului, 1 noiembrie 1907 

Vara vii, vara te duci, 
Spune-mi, iarna ce mănânci ! 
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- Mănânc putrigai de fag 
Şi vin de vă cânt cu drag. 
- Cucule, peniţă sură, 

Mânca-ţi-aş limba din gură 
Ca să pot şi eu cânta, 
Să fiu drag la puica mea! 

132. Cuculeţ cu pană sură 

Ms. 22.223, 374/14 a BN 

1Ar.dcmte J 

Rahila Belecu, ţărancă, 17 ani 
Gura Humorului, 9 octombrie 1907 
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Cuculeţ cu pană sură, 

Ce tot cânţi la noi pe şură, 
Ori ţi-i foame, ori ţi-i sete. 
Ori ţi-i dor de codru verde? 
Nu mi-i foame, nu mi-i sete, 
Nici mi-i dor de codru verde, 
Dar mi-i dor de satul meu 
C-am lăsat trii mândre-n el: 

Una-n deal, ca un cristal, 
Una-n vale, ca o floare, 
Cea din vatra satului 
Îi floarea bărbatului. 
Cea din deal s-a măritat, 
Cea din vale m-a lasatu. 
Cea din vatra satului 
Of ! m-a-nşălat, a dracului ! 

133. Nu ştiu, puiu ce nu vine 

Ms. 22.224, 198/331 BN 

132 

Ioan Popovici, lăutar sătesc, 21 ani 
Sfântu Ilie, 5 ianuarie 1908 



Foaie verde trii masline, 
Nu ştiu, puiu ce nu vine 
Di ce m-au lăsat pe mine 
Şi nu ştiu unde petrece. 
Nu ştiu, Doamne, ce-aş mai face 
Să-mi vie puiuţu-ncoace ! 
Poate-i bolnav, sau nu-i bine, 
Sau nu doreşte de mine, 
Sau şi-a găsit alta-n lume 
Mai frumoasă decît mine. 
De-au găsât-o mai frumoasă, 

Dumnezeu li deie casă; 
De-au găsât una mai slută, 
Viaţa să-i fie scurtă; 
De-au găsât o grozăvioară 
Să dea Dumnezeu să moară, 

Să mărg şi eu la pomană 
Ca la o prietină bună 

Şi să-i gust din colivioară, 
Să-i fie ţârna uşoară 

Ca pietricica de moară. 

134. Cine iubeşte şi lasă 

Ms. 22.224, 117 /377 BN 

Frunză verde de mătasă, 
Cine iubeşte şi lasă 

Să nu-şi poată face casă, 
Aibă casa cucului 
Şi hodina vântului. 
Frunză verde de-alior, 
Ce vii, Ghiţă, târzior, 

Iulţa a lui Nicolai Croitor, ţărancă, 19 ani 
Ruşii Mănăstioara, 21 februarie 1908 

Ori de mine nu ţi-i dor? 
Ba ni-i dor, puicuţă, dor. 
Am a trece-un deal şi-o vale 
Şi pe dealu-s paltinei 
Şi-ntre noi doi oameni răi; 
Iar pe vale-s floricele 
Şi-ntre noi două căţele. 
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135. Am avut o scârbă mare 

Ms. 22.218-22.221 , I, 15/314 BN 

Atr. a - 'r' L• .. ~ 

Foaie verde trii madale, 
Am avut o s cârbă mare, 
La duşmani bine le pare. 
Foaie verde şi-un dudău , 

Plânge puica, plâng şi eu 
Şi duşmanii râd mereu. 

Ilie Andricu, băiet de ţigan , 12 ani 
Gura Solcei, 25 decembrie 1907 

Staţi , duşmani , şi nu r â deţi 
Că şi voi copchii aveţi , 

A veţi fete şi băieţi . 

Copchii vor creşte mari, 
V or hi curve şi tâlhari 
Şi-oi pieri prin cremenar ! 

136. Cie ti-abaţi din drum mereu? 

Ms. 6, XLI, 20/2020 AIEF Nastasia Lupu, ţărancă , 48 ani 
Po 'orâta, 20 au ust 1913 
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Foaie verdi şi-un dudău, 

Cie ti-abaţi :/din drum mereu 
Murgule, căluţul meu? 
Ţi-a venit poati-un gând rău, 
Ori ţi-e greu :/ trupşorul meu ? 
- Nu mi-e greu trupşorul tău, 

Nici mi-a venit :/ vrun gând rău, 
Flăcăuaş, străpânul mieu. 
Pi la câtie cârşmie trieci, 

Tu de garduri :/tot mă legi 
Şi-mi dai fân, nuielelie 
Şi graunţă :/ stelielie. 
Tu ti culci cu mândra-n pat 
Şi di mini :/ ai uitat. 
Cum ţî-i drag cu cu mândrilie, 
Şi mie :/ grăunţelie; 
Cum ţî-i drag cu mâna-n sân, 
Şi mie :/cu gura-n fân. 

137. Descunună-mă, părinte 

Ms. 6, XLV, 19/2219 AIEF Ana Chirilă a lui Andrei, ţărancă, 28 ani 
Cajvana (în Cernăuţi), 14 august 1914 
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Frunză verde, fir de linte, 
Descunună-mă, părinte . 

Ascult-a mea rugăminte, 
Ie-mi urâtul dinainte! 
Că de me-i descununa, 
O sută de lei ţi-oi da, 
Într-o vară ţi-oi lucra 
Şi un an te-oi asculta. 
De mi-i da, oricât mi-i da, 
Eu nu te-oi descununa. 
Cununia-a fost la mini, 
Ochii tăi în cap la tini. 

,~ 2 :1 
·F ~ 

Ce n-ai luat sama bini, 
Cine era lângă tini. 
Du-te chiar şi la Vladica, 
Că nu ţi-ajuta nemica! 
A fost noapte, n-am văzut, 
Bine nu l-am cunoscut. 
Veni ziua la trezie, 
Urât mi-a mai căzut mie. 
Bată-te-ar crucea nănaş, 
Cu cine mă cununaşi: 

Cu urâtul satului, 
Cu propteaua gardului. 
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138. Pe cel deal, pe cea cărare 

Ms. 6, C, 62/414 AIEF Emanuil Verenca, elev, 21 ani 
Ruşii Mănăstioara, 25 februarie 1908 

~; · : f-~-~:_?i : =c~ ~- -==f-~ ~r-e ;;,;T 21~ J · . .;~~ 
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Pe cel deal, pe cea cărare, 
Merge-un căpitan călare 

Cu trii sute de catane, 
Căpitanu şuierîndu 

Iar catanele plângându 
Şi din gură blăstămându. 

- Măi feciorilor, ce plângeţi 
Şi inimă grea vă faceţi 

Că destulă scârbă trageţi ! 
Voi aţi ştiut tare bine 
Când aţi dat mâna cu mine 
Că veţi merge-n ţări s trăine 

Ms. 6, C, 5/11 AIEF 

Şi-ţi muri fără lumină, 

Fără lumină di ceară, 
Fără om din a ta ţară; 
Fără lumină di său, 
Fără om din satul tău. 
În pământ străin şi greu. 
Trandafir de pe cetate, 
Spune mândrei sănătate 
Şi am să-i trimit o carte 
Că di mini n-are parte. 
N-are parte că-s diparte, 
Cătunia ni disparte. 

139. Măriuţă, Mărioară 

Veronica Scoboliuc, ţărancă, 24 ani 
Tişăuţi (în Suceava), 22 iulie 1907 
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Frunză verde lozioară, 
Măriuţă, Mărioară, 

Ce ai tu în gurişoară ? 
Busuioc şi tămâioară . 

Dă-mi-1 mie, Mărioară! 
Busuiocul nu-i de dat, 
Astă-vară n-a plouatu 
Şi-am plătit de l-am udatu, 
Şi-am plătit de l-am plivitu 
Cu banii de pe iubitu. 

Astă-vară n-a fostă vară, 

Da' a fost un foc şi-o pară. 

Frunză verde lozioară , 

Măriuţă, Mărioară, 

Eu la târg şi tu la ţară, 
Amîndoi zăcem de-o boală , 

Eu pe-un pat şi tu pe-un alt, 
Pe două scânduri de brad , 
Ne-am iubit şi ne-am lăsat. 

140. Plângi mireasă şi suspină 

Ms. 22.224, 49/1034 BN Aniţa Chilău, ţărancă, 28 ani 
Rus-Poieni, 27 iunie 1909 
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Plângi mireasă şi suspină 

Că mergi în casă străină 

Şi te-or bate făr' de milă, 
Te-or mustra făr' de pricină . 

Pisti-o lună s-o pornit, 
La măicuţa c-o venit. 
Măicuţa când o văzut-o 

La masă-ndată au pus-o 
Şi pe urmă o-ntrebat-o: 
- Bine-i, fată, măritată ? 
- Bine-i, măiculiţă, bine, 
Că ni-o scos venin din mine, 
Venin negru şi-nchegat 
M-am hrănit de mă itat. 
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Ms. 22.227, 246/658 BN 

141. Nici aceia nu-i femeie 

Maria a lui Dumitru Roşu, ţărancă, 23 ani 
Dorotea-Plotoniţa, 14 iulie 1908 

Fc - l · - fi - .;.ă _ tr/i __ sur - ce - le, . 

Foiliţă trii surcele, 
Nici aceia nu-i femeie 
Ce nu are la brâu cheie, 
Să mănânce şi să beie, 
Pe bărbat dracu să-l ieie . 
Vai de-acel ce nu şti-a cânta 
Că greu îşi petrece lumea 

Eu măcar că cânt mereu 
Şi-o petrec în lume greu. 
Că-omu daca n-ar cânta 
Trupu-i s-ar învenina; 
Dacă cântă şi oftează, 

Trupu i se uşurează. 

142. Răsai lună mai digrabă 

Ms. 6, XXXVI, 53/1799 AIEF 

Răsai lună mai digrabă 
Să se vadă pi livadă, 
Să pot cosi fân şi iarbă 
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Domnica Burciu, ţărancă, 16 ani 
Vicovul de Jos, 14 iunie 1912 

Şi s-aleg pelin şi nalbă, 

Să dau mândrii să disfacă, 

Di la inimă să-mi treacă. 



- Destă, puică, ce-ai tăcut 
Că ţi-oi da un leu bătut. 
- Da' să-mi dai măcar şi zece 
Şi eu tot nu ţi-oi disface. 
Nu ţi-am făcut să-ţi disfac, 

Ţi-am făcut că mi-ai fost drag; 
Nu ţi-am făcut ca să mori, 
Ţi-am făcut ca să te-nsori; 
Nu ţi-am făcut ca să chei, 
Da' ţi-am făcut să mă iei. 

143. Cini scârba mi-a lua 

Ms. 6, XXXVI, 38/1784 AIEF Dimitrie a lui Maftei Popescul, ţăran, 26 ani 
Horodnicul de Jos, 13 iunie 1912 
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Cini scârba mi-ar lua 
Eu şi cămeşa i-aş da. 
Eu cămeşă mi-oi mai face, 
Dară scârbă n-aş mai trage. 
Mai scârbit om decât mini 
Nu mai este nime-n lumi, 

Numai puiul cucului 
Când îl lasă mama lui 
În mijlocul codrului. 
Şi-ar zbura şi n-are pene . 
Şi-ar cânta, n-are putere 
Că l-au lăsat făr' de vreme. 

144. Sara bună mi-aş lua 

Ms. 6, XXXVI, 45/1791 AIEF Onofrei Tiron, gospodar şi factor poştal , 30 ani 
Ho rodnicul de Jos, 13 iunie 1912 
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Sara bună mi-aş luari, 
Nu mă-ndur de dumiatari 
Că ţi-i dulcie guriţari ; 
Sara bună, nu di tăt, 

Că am de gând să te mai văd ; 
Sara bună , eu mă duc , 
Nu vă las nici un bucluc. 

145. În vremea vieţii mele 

Ms. 22.225 a, 163/1935 BN Anghelina a lui Nistor Timu, ţărancă , 20 ani 
Gura Sadovei, 16 au ust 1913 
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Foaie verde, trii zmicele, 
În vremea vieţii mele 
S-a pus cucu pi nuielie 

Şi d-acolo s-o mai pus 
Pe-un nucuţ , colea din sus, 
Şi cântând s-o cam mai dus. 
Şi s-o dus pi sus cântând Şi-o prins a-mi cânta di jelie, 

S-o pus cucu pi-e răchită , 

Mi-o cântat să fiu zbârlită; 
Şi eu am rămas plângând. 

146. Măicută, când m-ai născut 
Ms. 22.227, 136/1853 BN Dochiţa Ursachi, ţărancă, 38 ani 

Vicovul de Sus, 16 iunie 1912 
(Andcnte conta bi'e) . 
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Măicuţă , când m-ai nă s cut, 

Mai bine ai fi făcut 
Două fântânele reci 
Între două dealmi seci. 
Dintr-a meli cicioreli 
Să fi făcut scăunele ; 

Şi dintr-a mei ochişori 
Să fi făcut pomişori; 

Şi din mâna mea cea dreaptă, 
Păhărel de băut apă; 

Trupul s ă-l fi pus în dungă , 

Să fi făcut ma s ă lungă . 

147. Mândră, eu ţi-am spus asară 

Ms. 6, XLII, 20/2070 AIEF Vasile Turturean, paroh gr. Ort., 62 ani 
Calafindeşti , 29 ianuarie 1914 
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Mândră , eu ţi-am spus asară , 

Să-mi s coţi şaua din camară , 

Să mi-o bată vânt de vară, 
C-am s ă plec în jos, la ţară. 
La ţara cea ungurea s că 

Să-mi cumpăr pană domnea s că , 

Să mi-o pun în pălărie, 
Să mă-nvăţ şi eu a scrie. 

V reu să scriu o cărticeu, 
S-o trimit la maica meu: 
De mai are vreun fecioru 
Să mi-l puie sub picioru, 
Să n-aibă grijă , nici zoru, 
Nici să-i duc atâta doru; 
Că destul îmi duce mie 
De când îmblu-n străinie. 
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148. Ici la noi, între hotară 

Ms. 22.223, 188/159 BN Gheorghe Ciudin, psalt la Sf. Ioan, 50 ani 
Suceava, 21 octombrie 1907 
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Frunză verde de nagară, 
Ici la noi, între hotară, 

Pentru-a noastră despărţire; 

Cântă, cântă, n-au ruşine, 
C-am trăit odată bine. 
Frunză verde măr mustosu, 
Cântă cucii cu glas grosu 
Pentru traiul nostru frumos 
Ce îi azi putregăios. 

Sânt doi nuci cu frunză rară 

Şi fac nuci dulci şi amară. 

S-au strâns cucii toţi din ţară 
Şi cântă de se omoară, 
Cântă toţi cu glas subţire 

149. Sara pi când însăra 

Ms. 6, C, 80/630 AIEF Paraschiva a lui Gavril al lui Mihai Şincar, ţărancă, 36 ani 
Negrileasa, 11 iulie 1908 
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Frunză verde şi unau, 
Sara pi când însărau 
Toţi de rouă se lăsau. 

Când era la miez de noapte 
Puica blăstăma de moarte. 
- Taci, puică, nu blăstămau, 
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Tu blestemi mintea tau. 
Când ţi-o fost mintea brudie 
Ce te-ai potrivit tu mie? 
Că de-amu, puică-n coleu 
Getea-n coadă nu-i purtau, 
Flori în câmp nu-i aşezau. 
Eu mă duc de mâne-n lume, 
Tu rămâi cu pruncu-n poale, 
Ieşti de râs şi de ocară 
Şi la munte şi la ţară. 

Eu m-oi duce şi-oi giucau, 
Iar tu-i sta şi-i legănau, 

Cu picioru-i legănau 
Şi din gură-i blăstămau: 

"Creşteţi flori şi nu-nfloriţi 

Că mie nu-mi trebuiţi; 
Şi-astupaţi zaplazurile, 
Să vă bată vânturile 
Ca pi mine gândurile". 

150. Puică, de dragostea noastră 

Ms. 6, C, 80/630 AIEF Paraschiva a lui Gavril al lui Mihai Şincar, ţărancă , 36 ani 
Ne<Yrileasa, 11 iulie 1908 

(Modera t o] 
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Puică, de dragostea noa s tră 

Au răsărit doi nuci în coastă, 
Răsăria şi nu-odrăsliau, 

Cunosc că nu eşti a meau; 
Şi-nflorea şi nu legau, 
Văd, puică că ni-om lasa. 
Şi-apoi să ne punem nume: 

Eu ţi-oi pune, puică, bine, 
Struţuşor de văzdugiele. 
Să ne despărţim cu jele; 
Eu ţi-oi pune, puiuţ, bine, 
Struţuşor de busuiocu, 
Busuioc braşovenesc, 
Pui ca tine nu găsesc. 
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Ms. 22.224, 258/1052 BN 

Fmnză verde şi unau, 
N-am a trăi cât lumiau, 
Oi trăi o zi, ori două, 
Şi voi lă s a lumia vouă. 
A s tă lume mi-i urâtă 

Ms. 22.222, 19/590 BN 

/Jm .s tră-in ca 

Foaie verde a bobului, 
Om strein ca mine nuiu 
Numai puiu cucului 
În mijlocul codrului. 
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151. N-am a trăi cât lumia 

Sofia, soţia cantomlui bisericesc 
Constantin Ionescu, 26 ani 
Vatra Domei, 4 iulie 1909 
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Că-i cu multe-nvăluită , 

Şi ie plină de duşmani 
Ca iarba de boi bălani; 
Şi ie plină tot de rele 
Ca iarba de bumiene. 

152. Om strein ca mine nui 

Ilie Sabin, învăţător , 28 ani 
Stu ca, 30 iunie 1908 
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Fă-mă, Doamne, cât m-ei facie, 
Fă-mă pasere de-argint 
Ca să zbor pi sub pământ 
Pân'la tata la mormânt. 



Tat-a prins a hâşâi. 
Stai, tată , nu hâşâi, 
Să - ţi încep a povesti 

Cum trăie s c cu s trăinii, 
Că străinu-i ca şi spinu, 
Mai amar decât pelinu . 

153. Grăia luna către soare 

Ms. 22.218-22.221 , V, 1/944 BN Maranda Gherman, ţărancă , 88 ani 
Pârteştii de Sus, 11 octombrie 1908 
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Frunză verde de cicoare, 
Grăia luna către soare: 
- Hai puicuţă-o paşi mai tare 
Că vine Dunărea mare. 
- Las' s ă vie, s ă mă mâie, 
Că n-am tată s ă mă ţâie, 

Nici mamă să mă mângâie, 
Fraţi, surori ca s ă mă ştie. 

::a -rea ma - re-

Am un frate şi-i departe, 
Peste deal şi peste sate. 
Dealule, mândru, frumos, 
Scoborî-te-ai mai în jos 
Să mă sui pe vârful tău , 
Să văd tot neamuţul meu, 
Că de când nu l-am văzut 
Carnea pe mine-a s căzut. 
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154. Două fete ni-s dragi nie 

Ms. 22.227, 89/1893 BN 
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Casandra Cozma, ţărancă, 17 ani 
Mănăstirea Humorului, 11 au ust 1913 
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Frunză verdi di-alămâie, 
Două fete ni-s dragi niie: 
Una scurtă, negricioară , 

Alta naltă, bălăoară . 

Aş iubi pe bălăoara , 

Ni-o împuşcă negricioara; 
De-oi iubi pe negricioara, 
S-a supăra bălăoara . 
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Decât m-aş fi făcut fată, 

Mai bini-o cruci di chiatră. 
Şi mai bini-nc-un ficior, 
Împăratului de-ajutor. 
Scaldă-mă,măicuţă , -n nieri 
Că de azi nu-ţi şier averi; 
Scaldă-mă măicuţă-n apă 

Că de azi mă duc la groapă. 



155. Trecui valea şi-un părău 

Ms. 6, C, 22/55 AIEF 

[ Ho~ e ra to} 

Filaret Doboş, prof. liceu în Suceava, 26 ani 
Ilişeşti (în Bosanci), 29 septembrie 1907 
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Cu-o pui-cu - fă -

Frunză verde şi-un dudău, 

Trecui valea şi-un părău 

Cu-o puicuţă din Braşău. 
Puicuţa mă cheamă-n casă 

Şi mă pune după masă, 

Iar pe masă-i came arsă 

din - Bra - să - u. 
' -

Şi-ntre came-s două cane: 
Într-una-i jin ciparatu. 
Nu pot bea de supăratu; 
Într-una-i jin îndulcitu. 
Nu pot bea de este nitu 
Cât alerg după iubitu. 

156. Neculai, peniţă neagră 

Ms. 22.223, 123/92 BN Catrina Bradu, ţărancă, 30 ani 
Păltinoasa, 8 octombrie 1907 

[c-ie co -pi - !3_ fi- i _ dra - gă? 

Neculai, peniţă neagră, 

Care copilă ţi-i dragă? 

- Ni-i dragă asta-n costruţu 
Că n-are nici un drăguţu. 
Cine trece pe prundariu? 

Niculai cu calu breazu, 
Calu-i breaz şi şeaua-i verde, 
Vai, Doamne, nu mi-l mai pierde ! 
Că l-am mai pierdut odată 
Şi l-am găsit pe-un tăpşanu 
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Priponit de-un leuşteanu. 
- Leuştean, cine te-au pusu? 
- Niculai, când s-au dusu. 
- Leuştean , cine te-au udatu? 
- Niculai, când au plecatu 
- Leuştean cine te-au plijitu ? 

- Niculai, când au venitu, 
Au plătit de m-au plijitu 
Cu banii de pe iubitu; 
Au plătit de m-au udatu 
Cu bani de pe sărutatu. 

157. Tu, Ileană dintre brazi 

Ms. 6, C, 931789 AIEF Aniţa a lui Toader Popescu, ţărancă , 48 ani 
Stra·a, 9 august 1908 
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Tu, Ileană dintre brazi, 
Hai cu badea la Galaţi 

Să trăim necununaţi , 

Să te strâng la cheptul meu 
Şi să uit de chinul greu. 
Vom trăi şi ne-om iubi, 
Nime-n lume nu ne-a şti. 

Să-ţi fac fustă din cinci laţi , 

Să giurăm că suntem fraţi; 
Şi bârneţe din doi laţi , 

158. Dimineaţa când mă scol 

Ms. 22.224, 19/1019 BN 

i-\d::gio] 

Leonora Moldovan, ţărancă, 21 ani 
Chilişeni, 26 iunie 1909 

~~~ ~~ 1J]3LdîJ=~~i,;ztL " 
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Frunză verde de bujor, 
Dimineaţa când mă scol 
Şi mă uit în sat cu dor. 
Lacrimile mă omor, 
Cum merg fraţi pe la surori 
Şi părinţi pe la feciori. 
Numai cu, de-a mele fapte, 
Trebuie să stau departe, 
Peste munţi şi peste ape 

În neagra străinătate. 
Numai luna şi o ste 
Ştie de patima me. 
Dară şi eu când voi plânge 
Cu trii lacrime de sânge 
Şi a veni a me dragă 
Ca s ă vadă şi s-audă, 

Ca s-asculte paserea 
Cum îmi cântă patima. 

159. Tu străin şi eu străin 

Ms. 22.225 b, 6/493 BN 

[Ancfantel 

Tu 

Tu străin şi eu s trăin 
Şi cui să ne jelim? 
Jelui-m-aş şi n-am cui, 
Jelui-m-aş codrului. 
Codrul are frunză verde 

aP P P 
stră- fo si 

Şi pe mine nu mă crede. 
Foaie verde trii castale, 
Scârba-i mare, scârba-i tare, 
Omu de scârbă nu moare 

j 

Anton Turcu, lăutar, 48 ani 
Suceava, 13 mai 1908 

eu sfră - in _ _ _ _ 

Da' nici multe zile n-are. 
Arde-o focu, viaţa mea, 
Cum n-avui parte de ea! 
Nu-i păcat de Dumnăzău, 
De-unbăiat ce-am fost şi eu 
De trăiesc pe lume greu ? 
Trăiesc bine, trăiesc rău, 

Ştie numai Dumnezeu. 
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160. Când ieram, ieram, ieram 

Ms. 6, C, 78/607 AIEF 

u-<olto ;oioderoto) 

Frunză verdgie dgie stejaru, 
Când ieram, ieram, ieram, 
Când ieram dgie-o lună-două 
Furam cloşca dgie pie ouă , 

Ramănea puii saracii 
Şi li dam, li dam, li dam, 
Şi li dam brânză dgie vaciu, 
Tot se cema că- s saraciu . 
Când ieram dgie-un an, dgie doiu, 
Când ieram, ieram, ieram, 
Mă-nvăţam a fura boiu, 
Mă-nvăţam , mă în v ăţam. 

Când ieram dgie şepcie aniu, 
Mă-nvăţam , mă învăţam , 
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Alexandru Oniga, ţăran , 58 ani 
Stu ca, 30 iunie 

'· i 
j 
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Mă-nvăţam a fura caiu. 
Dgie căpă s tru că-i scotciamu, 
Mă suie tata calarie, 
Mă suie, suie, suie, 
Pi doi tiligari furaţiu 
Şi mă duceam la Galaţi , 

La Galaţi, la iarmarocu, 
Ceream preţu-ntr-un noroc, 
Iară când biam aldamaşu 
Iată-1-ai şi păgubaşu! 

Şi-mi lua ce-am câştigatu , 

Şi-mi lua, lua, lua, 
Teiemniţa am înfundatu 
Şi-am gătitu dgie furatu! 



Ms. 22.225 a, 287 /1131 BN 

Sara bună mi-aş luau, 
Nu mă-ndur de dumiatau; 
Sara bună, eu m-aş duce, 
Nu mă-ndur de gura dulce. 
Când aud de sara bună 
Mi se leagă limba-n gură , 

Mi se leagă , leagă , leagă , 

161. Sara bună mi-aş luau 

Vasile a lui Simion Zaremba, ţăran, 50 ani 
Sucevita, 27 iulie 1909 

C-un fir de matasă neagră. 

- Dragu mamei, nu te duce 
Că te-oi scălda-n lapte dulce. 
- Măcar te-oi scălda cu miere, 
Inima mi-i cu durere; 
Să mă scalzi şi cu zăhar , 

Inima mi-i cu amar. 

162. Scârbă azi, scârbă şi mâine 

Ms. 22.227, 35/1527 BN Gheorghi a lui Ioan Coyubaş , ţăran , 27 ani 
Părhăuţi, 30 ianuarie 191 O 

Cu scî r -bă- n mor- rnîn t_ m-c,-__ c u- •7e. 

Frunză verde trii masline, 
Scârbă azi, scârbă şi mâine, 

Cu scârba-n pământ m-or pune, 
De m-ar ţine scârba-ncă mult, 
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Tânără m-or pune-n pământ; 
De mă mai ţine vro lună 
M-or găsi pe câmp nebună; 
Şi de m-a ţine mai vrun an 
M-or găsi pusă şi-n divan; 
Şi de m-a ţine-ncă mai mult 
A hi-ncă mai rău şi mai slut 
Şi m-or găsi pu s ă-n păm â nt 

Şi mi-or vini la-al meu mormânt 
Şi mi-or da ţârna-ntr-o parte 
Şi pânza pi jumătati , 

Dragostea-or vede ce poate, 
Ce poate-un flăcău şi-o fată , 

Să se mire lumea toată 
Că-a fost dragoste-nfocată 

Numai de duşmani stricată. 

Cel ce-au despărţit o fată 
Cununia-n cap nu vadă, 
Să n-aibă cuie la cruce, 
Nici la groapă cine-l duce, 
N-aibă popă la prohodit, 
Da' nici femeie la bocit, 
Să n-aibă nici cruce, nici s ălaş , 

Da' nici sc1ipcă , nici fluieraş , 

Câni şi lupi s ă-l prohodea s că , 

Pământul s ă nu-l primea s că , 

Să n-aibă ţărnă la mormânt, 
Nici pânză de-acoperit, 
Că au fost doi dragi iubiţi 
Ca doi pomi mândri-nfloriţi! 

163. Să nu crezi ficiorului 

Mss. 22.225 b, 8/1917 BN 

[Anda n te J 

t~ $':)1 j 

Foiliţa mărului, 

Să nu crezi ficiorului , 
Că ti puni pi-un ginunchie 
Şi-ţi înşiră mii şi sute 
Până ti scoate din minti. 

. ,. 
! - I.' - ;r: 

Ioana Ciofu, ţărancă, 20 ani 
Bucşoaia, 12 au ust 1913 

El îşi pune-n cuşmă floare. 
Eu cu mâna [-n] scăldătoari; 
El a merge şi-a giuca, 
Eu oi sta şi-oi legăna. 

164. Somn ni-i, măicuţă, ni-i somn 

Ms. 22.224, 170/2003 BN Carp Mezdrea, ţăran, 28 ani 
Doma Candrenilor, 19 au o-ust 1913 

!Lente] 
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- Somn ni-i, măicuţă, ni-i somn. 
- Eu n-am braţe să te-adorm. 
Du-te, fiică, şi te culcă 
În patul tătâne-tău. 
- Patu-i aşternut cu fân 
Şi miroasă-a om bătrân. 
- Du-te, fiică şi te culcă 
În patul frăţâne-tău. 
- Patu-i aşternut cu flori 
Şi miroasă-a frăţior. 

Somn ni-i, măicuţă , ni-i somn. 

- Eu n-am braţe să te-adorm. 
Du-te, fiică şi te culcă 
În patul mătuşie-ta. 
- Mirozna pănuşielor , 

Dragostea mătuşielor. 
- În fundul grăjdiuţului , 

În patul drăguţului , 

Fie-ţi trupul odihnit, 
De păcate i s păşit. 

- Bine, maică , -ai nimerit 
M-ai mânat unde [-am] gândit. 

165. Dinapoia casei mele 

Ms. 22.227, 230/1625 BN 

Dinapoia casei mele 
Este-un nuc cu huciureli, 
Cântă tăti păsăreli 

Mai di drag şi mai di jeli. 
Cântă ca şi puica mieu 

Aniţa Bogdaniuc, ţărancă, 46 ani 
Pătrăuţi pe Sucea vă, 29 au ust 191 O 

Care anţărţ mă iubeu. 
Las să cânte cât or vreu, 
Glasul iei nu l-or aveu: 
Las să cânte cât li place, 
Glasul iei nu l-or mai face. 

166. Puişor de mierlă neagră 

Ms. 22.223, 190/153 BN Natalia Poleac, ţărancă, 42 ani 
Stroieşti, 24 octombrie 1907 

f Andantino espîessivo) 

~ - OLili j1 ·,5 I Jt2ffi ;h J5 i 
Pu - i „ for dqe ni.>r - l ă _nea - qrii, !_. 

P . . , ~ -
u -1 - ~ordge n1er - _a _ rr~-gra 

153 



Puişor dge nierlă neagră 

Cântă-n codru să se-aleagă, 

Să se-aleagă la voinici 
Care-or mai văra pe-aici. 
Cari la Moldova vor merge, 

Înapoi nu s-or întoarce. 
La Moldova-ide trăit, 
Cine-o mers n-o mai vinit; 
La Moldova-i tare bgine, 
Cine merge nu mai vine. 

167. Pentru tine, mândrulucă 

Ms. 6, XLII, 12/2062 AIEF 

[M odernio} 

Victoria Lazurca, ţărancă , 15 ani 
Calafindeşti , 27 ianuarie 1914 
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Pentru tine, mândrulucă, 
Nu-s nici gazdă, nu-s nici s lugă ; 

Pentru tine, mândruleană , 

Am pierdut vara şi iarna, 
Mi-a pierit iarba-n poiană , 

Păpuşoiu-n buruiană ; 

Pentru tine, mândră hăi , 

Mi-a pierit iarba pe văi 
Şi mioarele cu miei 
Şi grâu de-o sută de lei. 

De ploi grâu-mi s-a stricat. 
Păcat ca l-am sămănat, 
Iar pe cel nescuturat 
Paserili l-au mâncat. 
Vai şi-amar de-aceia ca s ă 

Unde-i nevasta frumoa s ă , 

Că bărbatul o iubeşte , 

Iarba-n câmp îi putrezeşte , 

Coasa-n pod îi rugineşte , 

Păru-n cap îi cărunţeşte. 

168. Îmbiă badea-n hortăşie 

Ms. 6, C, 25/67 AIEF 

tA: tesretto} 

Victoria Lazurca, ţărancă, 15 ani 
Calafindeşti, 27 ianuarie 1914 
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Frunză verde de-alămâie , 

Struguraş de poamă vie, 
Îmblă badea-n hortăşie 
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Socotind că-mi s trică mie, 
Dar mie nu mi-a strica 
Că eu ştiu a mă purta, 



Albuţă ca lebăda, 
Rumănă ca calina, 
Şi ţi-oi rupe inima 
Şi ţie, şi mâni-ta. 
De-aş ajunge gioia sara, 
Rujă albă-n calea taua, 
Să văd ţi-s dragă ori ba. 
De ţi-s dragă, bade, dragă, 

Dacă nu, lumea ţi-i largă, 

Încalică şi aleargă 

Şi-ţi găseşte una dragă. 
Gura me nu te-a grăi, 
Ochii mei nu ti-or privi, 
Mâinile mele nu ti-or trage. 
Du-te, bade, unde-ţi place 
Şi dă-mi, bade, bună pace! 

169. Zise luna cătră soare 

Ms. 22.218-22.221, IV, 17/163 BN 

'. p; L ~.:; c: e r -~: ~ c = 

Ana Gemeniuc, ţărancă, 28 ani 
Stroieşti, 26 octombrie 1907 

$=-:::~~~!:1;~~~~3, 
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Frunză verde trii migdale, 
Zise luna cătră soare: 
- Hai, puicuţă-n paşi mai tare 
Că vine Dunărea mare. 
- Las să vie, să mă mâie, 
Că n-am părinţi să mă ţâie. 

Am un frate şi-i departe, 
Peste-un deal şi-o vale seacă. 
Dealule mândru şi frumos, 

De te-ai cobori tu în jos 
Ca să mă sui pe vârful tău 
Să-mi văd nemurelul meu. 
Că de când nu l-am văzut 
Carnea pe mine-o scăzut. 
Dacă-i sta a cântări 
Nici o litră nu-i găsi, 
Nici o litră, nici un dram, 
Ni-o trecut dorul de neam. 

170. Tot mai lin, dorule, lin 

Ms. 22.227, 108/2059 BN 

[.Andanfel 

~~- ·:::tj 
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Căci pe-a-i · - ce_ 

Vasile Lazurca, ţăran , 23 ani 
Calafindeşti , 27 ianuarie 1914 

11.11:..;_stră-in; 
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Tot mai lin, dorule, lin 
Căci pe-aice nu-i străin; 
Şi mai rar, dorule, rar 
Căci pe-aici nu-i amar. 
Saraca străinătate, 
Ştiu că nu-i soră şi frate. 

Frunză verde trei masline, 
Maică, mult aş da pe lume, 
Aş da doi boi şi mai bine 
Să găsesc un om ca mine. 
Boii nu mă zăhăiesc, 

Om ca mine nu găse s c. 

171. Catincuţă, un' te duci? 

Ms. 22.224, 142/1099 BN 

fLargh eHc] ~ 

Vasile a lui Ion Sireteanu, orăşean , 75 ani 
Siret, 14 iulie 1909 

4~ 4§ ~J@j . Â~j . "l_; 'Ci ?j 

Catincuţă, un' te duci? 
La grădina cu doi nuci 
Să dau apă la doi junci 
Şi gură la doi voinici. 

:m ·-~ te _ c: u --_ _, 

Catincuţă , undi mergi azi? 
La grădina cu doi brazi 
Să dau apă la doi mânzaţi 
Şi guriţă la doi fraţi. 

172. Fă-mi, Doamne, o cărăruşă 

Ms. 22.222, 37 /492 BN Anton Turcu, lăutar, 48 ani 
Suceava, 13 mai 1908 

[Moderato] 

i · ~ g;?~ €lf J ; t I @12€@Jfd 
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Foa - 1e ve r 

Foaie verde de-alunuşă , 

Fă-mi, Doamne, o cărăruşă 
Pân' la drăguţa la uşă , 

S-o găsesc în pat culcată 
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Ca să ni-o ieu la s ărutat. 
Di s-ar vinde dragostea 
Mi-aş da boii şi vaca 
Şi mi-aş cumpăra dragostea. 



173. Colo-n vale, vălicică 

Ms. 22.227, 200/222 BN 

[o- /e-n va - le , 

Colo-n vale, vălicică, 
Sunt doi pui de rândunică. 
Unu zboară şi se duce, 
Unu rămâne şi plânge: 
- Aşteaptă-mă frăţioare, 

Ca să-mi crească aripioare, 

Teodor Nistranschi, elev, 13 ani 
Comăneşti, 18 noiembrie 1907 

Aripioare de argint, 
Tot să zbor pe sub pământ 
La-a mea maică la mormânt, 
S-o descopăr, s-o sărut 
Şi-apoi să mă jăluiescu 

Cât de greu şi rău trăiescu. 

17 4. Maică să şii blastamată 

Ms. 22.218-22.221, IV, 3/1030 BN 

Co-/e-n va - le, 

Şi-altă foaie, stuh de baltă , 

Maică să şii blastamată 

Dgi ci nu m-ai facut fată 
Ca să nu mai fac armată. 
Cine-o stârnit armata, 
Doamne sfinte, dă-i ră s plata; 

Cine-o stârnit tras la so rţu 

Putrezi-şi-ar carnea-n grosu 
Şi ciolanile pi giosu 

Nastasia Lăcătuş , 45 ani; Zamfira Muntean, 
27 ani; Minodora Lăcătuş , 14 ani, ţărance 
Rus-Poeni, 27 iunie 1909 

Şi peielea la dubălari, 
Dgi papuci la militari, 
Şi pciară în cremenari. 
Vindgi, maică , boii toţi 
Şi pe urmă fă ci poţi 
Şi mă scoati di la so rţi. 

- Maica nu tei poatei scoatci 
Dgi la sorţi şi dgi la moartei, 
Măcar să fac ori ce-i face. 
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175. Rujiţă di pi răzor 

Ms. 22.223, 80/1932 BN 

Rujiţă di pi razoru, 
Nu mă blă s tama să moru, 
Că n-am pi nimi cu doru 
Să mă-ntrebe di ce moru; 
Rujiţă di pi haragu, 
Nu mă blă s tama să zacu 
Ca n-am pi nimi cu dragu 
Să mă-ntrebi di ci zacu. 
Când s -o-mpărţit dragostea 
Fost-am în câmp cu coasa, 
Dar nu ştiu cum s -o-mpărţit , 

Puţână mi s-o venit; 

Ana a lui Nistor Timu, ţărancă , 22 ani 
Gura sadovei, 16 august 1913 

Când s-o-mpărţit urâtu 
Eram în câmp cu plugu, 
Nu ştiu cum di s -o-mpărţit , 

Tari mult mi s-o vinit. 
Decât cu urâtu-n ca s ă , 

Mai bine cu boala-n oase. 
Di boală popa citeşte , 

Di urât nu pomineşti; 
Din boală popa mă scoati, 
Di la urât nu mă poati. 
Nănaşuli , ai păcat , 

Cu cine m-ai cununat! 

176. Tot mă mustră şi cucuţu 

Ms. 22.218-22.221, I, 12/795 BN Marghioala Mihalovici, ţărancă , 32 ani 
Baiuşeşti , 16 august 1908 
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Frunză verde foi de nucu, 
Tot mă mustră şi cucuţu 

Di ce n-am glas ca dânsu. 
Da' cum oi ave glas de cuc 
Când mă uit unde mă duc 

Şi sare unde mă culc! 
Şi cum oi ave glas de om 
Că şi noaptea plâng prin somn 
Dacă mă uit unde dorm! 

177. Vai, săraca mea mândrucă 

Ms. 22.218-22.221 , V, 18/198 BN Roxanda Petroaie, ţărancă , 15 ani 
Dră oieşti, 29 octombrie 1907 

F.~un - zu - fă - ve' de _ de_._ nu - că, Vai să - ra -ca_ 

m~a mîn - dru - r:ă, 

Frunzuţă verde de nucă , 

Vai, săraca mea mândrucă , 

Placă-te şi mă sărută, 

Nu-ţi fie inima friptă , 

Că destul mi-i friptă mie 
Că mă duc în cătănie. 
Frunză verde măr mustos, 
Rămâi, tu sat, sănătos, 
Eu din tine am ieşit, 

Vai, să - ra - ca __ mea min - drucă, 

t 1 i q I 

La cătane am pornit. 
Frunză verde lemn uscat, 
Eu tare m-am supărat. 
Frunză verde de mă s line, 

Eu mă duc în ţări străine 

Unde nu cunosc pe nime, 
Nici că mă cunosc pe mine 
Numai cât frunza şi iarba 
Care-i plină toată lumea. 

178. Cucule, asăre blândă 

Ms. 22.227, 285/771 BN Iftimia Burduhos, ţărancă, 60 ani 
Fundu Moldovei, 31 iulie 1908 
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Cucule, pasăre blândă, 

Suie la munte şi cântă. 

Pe cine-i ave mânie 
Cânta-i cum mi-ai cântat mie, 
Străin în lume s ă şie. 

Nu-i mai trebe altă boală 

Decât străinătatea-n ţară; 

Nu-i mai trebi altă funie, 
Numai străinătate-n lume. 
Săleaca ţara străină 

Mi-a făcut faţa bătrână. 

179. Am un galbăn şi nu-i bun 

Ms. 22.222, 9/626 BN Ion Cemăuţan , ţăran , 67 ani 
Stul icani, 10 iulie 1908 

~j~i·" fit?D w 
de_ c - !un. (r Am Ui? _ gal - fJăn ~i 1'!11-i_ bu - ny, 

Frunză verde de alun, 
Am un galbăn şi nu-i bun, 
Şi l-am dat pe-un pas de drum 
Să pot merge-n ceal cordun 
Să cerc vinu ori de-i bun, 
Că îmblu parcă -s nebun. 

Vinu-i bun şi chipărat , 

Nu-l pot be de s upărat; 
Vinu-i bun şi acrişor , 

Nu-l pot be de-al mândrei dor; 
Vinu-i bun şi îndulcit, 
Nu-l pot be că sunt scârghit. 

180. Fecior de mândră ce eşti 

Ms. 22.223, 197/302 BN Floarea Gherasim, ţărancă, 16 ani; Mihalachi 
Moroşan, lăutar sătesc (vioară) , 32 ani 
Grăniceşti, 24 decembrie 1907 

j , 
" . '--' N-ai pur-ta _ chi - ca ro - tun - dă , 
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Frunză verde şi-un cireşu , 

Fecior de mândră ce eştiu, 
De n-ai fi ficior de mândră 
N-ai purta chica rotundă, 
De-ai purta-o retezată , 

Mai jos de cuşmă lă s ată. 

Taci, tu puică , nu fi proa s tă , 

Că doar nu-i pricina asta. 
Când ieram in vremea mea 
Nu-mi pă s a de nimene, 
Aveam cal de-ncălicat 
Şi trii ibovnice-n sat: 
Una-n deal şi una-n vale, 
Una-n coastă, cea mai mare. 

Puiculiţa cea din coastă 
Ieşea sara-n calea noa s tră 

Cu-o turtă de miere-n sân 
Şi c-un şip de vin în mâni. 
- Poftim bade de cin s teşte , 

De la mine ie-ţi nădejde , 

Că nădejdea de la mine 
Ca şi gheaţa cea s ubţire 
Ce te sui şi nu te ţine 
Şi te la s ă de ruşine . 

- La s ă , lasă , puică - alea s ă , 

Eu suspin, ţie nu-şi pa s ă. 

Dar şi tu vei suspina 
Şi ti-i rupe inima. 

181. Cântă păsăruica-n salcii 

Ms. 6, C, 117/1503 AIEF 

1 An dante canta bile l 

Iacob Popovici, gospodar, 74 ani 
O rişeni, 27 decembrie 1909 
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Cântă păsăruica-n salcii, 
Puiculiţa badii zaci; 
Cântă păsăruica-n soari, 
Puiculiţa badii moari; 
Cântă păsăruica-n poartă, 

Puiculiţa badii-i moartă; 

l 11& ; ·/tll 
ba - dii za - ci. 

Cântă păsăruica-n nuc, 
Puiculiţa badii-o duc 
Şi ni-o duc pe năsălie, 
S-o aşeze-ntr-o chilie 
Că-napoi n-are să vie. 
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Ms. 22.224, 177/1037 BN 

182. Ce te clatini, bradule? 

Casandra a lui Alexie Baerău, cântăreaţă sătească 

(oarbă), 60 ani 
Udeşti , 28 iunie 1909 

e;; .. 
f,:;: C :'G - t.:n,:, bra .... d u - lE -- y, 

Ce te clatini, bradule? 
Eu cum nu m-oi clătina 
C-or veni şi m-or tăia 
Şi m-or face dranicioare, 

M-or încrăca-n nouă cară 

Şi m-or duce-ntre hotară 
Şi mi-or zidi-o temnicioară. 

183. Numai eu îs la părinţi 

Ms. 22.225 a, 269/858 BN 

Busuiocu dintre sfinţi, 
Numai eu îs la părinţi 
Şi părinţii plini de-avere 
Mă ţâne de mângâiere. 
Şi-o vinit unu din sat, 
Tare frumos şi bogat, 
M-o cerut şi nu m-o datu. 
Nici un an n-am împlinit 
Şi-acasă napoi-am vinit. 
Tătuţa pep rag şedeu , 
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Catrina Boca, elevă, 10 ani 
Botuşana, 19 se tembrie 1908 

Mamuţa două vaci mulge. 
Tatuţa m-o şi-ntrebat: 
- Cum îi, fiică, la bărbat? 
- Lasă, tată, m-am hrănit 
De bărbat şi de copii. 
Ardă-I focu măritatu, 
Degrabă m-am săturatu. 
Doamne, fă-mă-napoi fată 

Şi să mai trăiesc odată! 



Ms. 22.223, 15/67 a BN 

184. Frunzuşoară de-alunică 

Ana a lui Gheorghe cojocar, ţărancă, 40 ani 
Ruşii Mănă s tioara, 21 februarie 1908 

?:~i=iâ ti iJJjj 15 : ,f r: f ~~ 
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Frunzuşoară de-alunică, 

Ni-ai cântat, bade de ducă 
Şi nie de jele lungă; 
Ni-ai cântat, badi, di cali 
Şi nie de jele mare. 
Iară tu, lună mărgătoare, 

Ia s ă hii şi vorbitoare, 
Eu lună te-aş întreba: 

Ai trecut prin Canada? 
N-ai văzut pe bădiţa? 
Dar eu poate l-am văzut 
Dacă nu l-am cunoscut! 
Canada-i ţară de fală 
Ard-o-ar focu şi para! 
Acela-i loc tare s trăin , 

Mulţi se duc şi nu mai vin. 

185. Pe casa lui Ionică 

Ms. 22.223, 207 /23 BN Silvia Mleşniţă, soţie de învăţător, 40 ani 
Tişăuţi , 23 septembrie 1907 

[Andante l 

ii=;d• IJ@ 11!#' 4& &~ "" 
Fl'..:n - za 'Ier- de_ de-a - fu - n1 cc, _ _ 

Fru n - ză ver - de _ · de -a - lu 

Frunză verde de-alunică, 
Pe casa lui Ionică 
Sânt doi pui de rândunică. 

nr ca. 

Unu zboară şi se duce, 
Unu chică gios şi plânge: 
- Aşteaptă-mă, frăţioare, 
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Pân' ni-or creşte aripioare, 
Aripioare de argintu 
Să zburăm pe sub pământu 
La măicuţa la mormânt. 
Pe mormânt om tropăi , 

Pe măicuţa om trezi 
Şi maica ne-a hâşâi. 

- Maică, nu ne hâşâiu, 
N-am venit să ne hâşăieşti, 
D-am venit să-ţi povestesc 
Că tata s-o însuratu, 
Altă mamă ni-o luatu 
Şi pi noi ni-o alungat. 

186. Meri, puiule, de iubeşte 

Ms. 22.224, 200/162 BN 

(Moderato! 

Rahila Delnea, ţărancă , 22 ani 
Stroieşti, 26 octombrie 1907 

tl@J=ijt) b _ ! )i tsi' 4~ J. „ [ 
Frun-z,7 ver- de _ solz- de~- pes - ft? 
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Frunză verde, solz de peşte , 

Meri, puiule, de iubeşte 
Unde mă-ta te voieşte; 
Meri, puiuţule, şi-ţi cată 

Una cu cosiţă albă 

Ca să-ţi fie ţie dragă 

Şi mâni-ta ca să-i placă 
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Şi să-i fie noră dragă. 

Pe mine cât m-ai iubitu 
Numai tot m-au suduitu. 
Mai mult, surioara ta 
S-o temut că mi-i lua 
Şi ea nu s-a mărita. 



187. Tânără m-am măritat 

Ms. 22.225 a, 159/831 BN Saveta Nedeie, ţărancă , 21 ani 
Ca u Codrului, 20 au ust 1908 

m ă ri - ta ty. Ti - nă - ră 11 ~ a m 

Foiuliţă lemu uscatu, 
Tânără m-am măritatu 
Şi tinirel m-o luat. 
Dar de tinirel ci-era 
Că peste cincizeci avea. 
Îl s ărut , n-are dulceată , 

Of şi-amar de a mea viaţă , 

Strâng în braţe sloi de gheaţă 
Numai ni-i mare greaţă. 
Tinereţe ce-am avut 
Cu bătrân le-am pitrecut. 
Decât bătrân şi bogatu 
Mai bine tânăr şi s ăracu. 

Că bătrânu cum se s coală 
Aghia pi obraz se s pală. 
El ziua merge la fânu , 

Vine sara tot gemându. 
Eu îl înghii cu demâncat 
El zice s ă-l leg la capu. 
Decât la cap l-aş fi legat 
Mai bine-n părău l-aş fi dat. 
De bătrân m-am s ăturatu 
Şi tânăr ni-aş fi luat. 
Că cel tânăr şi saleacu 
Dimineaţa cum se s coală 
luti pi obraz se s pală 
Şi la fân merge râzând 
Vini sara şuierându . 

Eu îl înghii cu demâncat, 
El mă ia mă pune-n pat, 
Brava, c-aista-i barbat! 
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188. Dealule, mândru, frumos 

Ms. 22.225 b, 31796 BN Marghioala Mihalovici, ţărancă , 32 ani 
Baiaşeşti, 16 august 1908 

fru - f ~O - s ~ . 
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Dealule, mândru, frumosu, 
M-aş sui pe vârvu tău 
Să-mi văd şi sătuţu mieu, 
Că de când nu l-am văzutu 
Carnea pe mine-a s căzutu 

Abh -· 1 

Şi dge[-i] vra să-o cântă r eşti 

Nici o litră nu găseştiu. 
Nici o litră, nici un dram, 
Numai măduva-n ciolan. 

189. Bat-o Dumnezeu, s-o bată 

Ms. 22.218, 6/1242 BN 

:Andant e} 

Nicolai Vartolomei, ţăran , 70 ani 
Voitinel, 11 august 1909 

& ~ P$€ p g i ii 1, tJ r 
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Şi- a sii - r ă ~ âf 

Bat-o Dumnezeu, s-o bată , 

Pe leliţa s prâncenată 

C-a făcut crâşma la p o artă 

Şi-a s ărăcit lumea toată . 

Când din crâşmă am ie ş it 

Pe-o cărare-am nemerit, 
Pe-o cărare luminoa s ă , 
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lu - m e-a _ f o a - tă . 

Nimeream la altă ca s ă 

Unde-i nevasta frumo as ă 

Şi bărbatul nu-i aca s ă. 

Eu în ca s ă am intrat, 
Bună sara că am intrat , 
Bună sara că am dat. 
Bini vorba n-am s fâr ş it 



Şi bărbatul a venit: 
- Ce caţi, bade, pe-acole? 
- Să-mi pun cărbuni în lule. 
- Pune-ţi cărbuni în lule, 

Şi ie-ţi drumul de-acole. 
Săraca luleaua me, 
Cum m-a scos ea din bele! 

190. Pe mine ce m-au mâncat? 

Ms. 22.222, 148/651 BN 

..,..._ . -· 

Foa- ie ver-c!ie 

Mihai Bilous, învăţător , 31 ani 
Stulpicani, 13 iulie 1908 
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Foaie verdie lemn uscatu, 
Pe mine ce m-au mâncatu ? 
Şaptie fete dintr-un satu 
Şi-o muiere cu bărbatu , 

Muierea a dracului, 
Mă spuse bărbatului . 

Şi-apoi prostu de barbat, 
M-a făcut de râs în sat, 
Iar fetelie m-au lăsat 
Şi toatie s-au măritat. 
De când iele m-au lăsat, 
Inimioara mi-au săcat. 
U na-i Ana, alta-i Mafta, 
Iar a treia-o-am pe Safta, 
A patra îi Veronica, 

Iar a cincia e Catrina, 
A şesa îi Marghioliţa 
Şi a şeptea îi Măndiţa. 
Toate-au fost mândrelie mele, 
Şi cât m-am iubit cu ielie 
Le dam salbe şi inele, 
Cercei galbeni şi mărgele. 

Numai haita de neva s tă 

Da cu spuze pe fereastră 
Să mă frigă, să mă ardă, 

Cu alta să nu mă vadă. 

Ce-a fost verde s-a uscat, 
Ce-a-nflorit s-a scuturat, 
Tinereţili-o zburat, 
Dar ce-am iubit, n-am uitat. 
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191. Sara bună, eu mă duc 

Ms. 22.218-22.221 , III, 54/136 BN Alexandru a lui Toader Mu s că, ţăran , (?) 
Măzănăieşti (în Suceava), 17 octombrie 1907 

de ;. e r;ur. , s ~ ra t u - nC, 

Frunză verde de pe nuc, 
Sara bună , eu mă ducu, 
Nu vă las nici un buclucu. 
Sară bună , nu de tăt , 

Că mâne iară vă văd. 

Sara bună , puică bună , 

Eu mă duc noaptea pe lună. 

Ms. 22.222, 87/410 BN 

Frunză verde de pe mură, 
Li se leaga limba-n gură 
Când aud de sara bună . 

Frunză verde de masline, 
Hai, frate, s ă trăim bine 
Că azi, mâine moartea vine 
Ori la mine, ori la tine. 

192. Pe malul unui părău 

Nicanor Verenca, cantor bisericesc, 58 ani 
Ruşii Mănă s tioara , 24 februarie 1908 

.91.J n-Zi.! - i e a - nă s/-un du - dă - u . _, 
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Frunzuleană şi-un dudău, 

Pie malul unui părău. 
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Pie ma - fu( u 

Scoteam fluierul din brâu, 
Ziceam doină şi doiniţă . 



Iacă, vine-o copchiliţă 
Cu părul lăsat pie ţâţă, 
Dar mai mult lăsat pie spatie 
Că m-a scos din sănătatie, 

N-am avut die dânsa partie. 
Tot cu doina mai trăiesc 
Şi cu doină mă plătiesc, 

Ca di-o zî die boieresc. 

193. Pe sub lună, pe sub stele 

Ms. 6, C, 33/117 AIEF Elena Smercinschi, soţie de învăţător, 23 ani 
Mănăstirea Humorului, 1 O octombrie 1907 

rîn - du - ne-le. .U- na z!Joc;-r ă 
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Pe sub lună, pe sub stele, 
Zboară-un cârd de rândunele. 
Una zboară şi se duce, 
Una pică gios şi plânge 
Şi tot zice: Ian mai staţi 
Şi pe mini mă aşteptaţi 

Pân' mi-or creşte aripioare 
Ca să pot zbura cu voi. 

Şi ni-om duce, tot ni-om duce, 
Pân' ce-om da de apă dulce, 
Şi ne-om pune gios şi-om plânge 
Şi cu lacrimi plini de sânge 
Toţi vom plânge dintr-un glasu 
Pe-a cui mânuri am rămasu, 
Pe mâna străinilor, 
Pe sama duşmanilor . 

194. Pe dgin gios dge Oltul mare 

Mss. 22.223, 20/117 a BN 

! Andantino l 

Î > ~ Cu li li .r Jl 
Pe dgin gias dge 

Ileana Pop, ţărancă, 22 ani 
Şcheia, 18 octombrie 1907 
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Pe dgin gios dge Oltul mare 
Vin doi fraţi dge la cătane. 
Zâşe unu cătră altu: 
- Pune, frate, mâna-n şele 
Şi-mi trage una dgi jele, 
Că noi cât am cătunitu 

Părinţii noştrii-o muritu. 
Boii-n grajdi-o ciumpăvitu 
Plugu-n şură-o ruginitu, 
Ghiciu-n cui o muşizâtu, 
Fetce mari s-o măritatu 
Şi vădane-o văduvitu. 

195. Constantine Bălucele 

Ms. 6, XLII, 26/2076 AIEF 

l Ar. :-'. c nr e ! 

Con-slan- ti- ne, 

, I 
de u: - bre - le 

Varvara Prochipeiuc, ţărancă , 40 ani 
Şerbăuti, 30 ianuarie 1914 

Ba - .'u-ce - le , Lea-gă ca '- {1.i 
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Constantine Bălucele, 
Leagă calul de zebrele 
Şi-i dă fân cu floricele 
Şi-l adapă-n covăţele 

Şi le-n mâna două mere, 
Vin' la mama de mă cere. 
De m-a da, de nu m-a da, 
Tu să ştii că sunt a ta, 
Pe fereastră m-oi fura 
Şi-oi veni la dumiata. 
Şi-om fugi-n Moldova mică, 
Mamuţa n-a şti nemică . 

Şi-om fugi-n Moldova mare, 
Mamuţa nu ne-a cătar e. 

După ce ni-om depărta , 

La lună ni-on cununa. 
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Este-un popă-ntre molizi 
Ce cunună pe fugiţi ; 

Este-un popă între fagi 
Ce cunună pe cei dragi; 
Popa-i bun şi om vioi, 
Ne-a cununa şi pe noi. 
După ce ni-om cununa, 
Eu straiele mi-oi lua, 
Mi-oi lua straiele mele 
Şi le-om pune-n trăsurele 
Şi le-oi duce-ntre hotară 
Şi' apoi le-oi da foc şi pară , 

Şi le-oi dare foc să ardă, 

Toate mamele să vadă , 

Să vadă şi mama mea 
Că eu m-am dus di la ea. 



196. Merg pe drum şi prind a plânge 

Ms. 22.223, 181/292 BNR Ana a lui Gheorghe Tofan, ţărancă , 29 ani 
Româneşti, 23 decembrie 1907 
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Frunzuliţă măr şi-un sânge, 
Merg pe drum şi prind a plânge. 
Plânge maica, plâng şi eu, 
Plâng şi chetrile-n părău 
De jalea traiului meu. 
Că amu-i mai mult de-un anu 
De când mă bat din mal în malu 
Să fac din pelin zaharu 
Şi pelinu-i tot amaru. 
Pelin beu, pelin mănânc , 

Cu pelin sara mă culc; 

Dimineaţa când mă scolu, 
Cu pelin pe-obraz mă s pălu. 

Cine zice că ni-i ghine, 
Mute-şi casa lângă mine; 
Cine zice că ni-i rău , 

Mute-şi casa la părău 
Şi-a vede de traiul meu. 
Câte boale sunt pe lume, 
Tăte- s petrecute de mine, 
Numai una-ni chică gre 
Şi-aceia îi moartea me. 

197. Tăte plugurile îmbiă 

Ms. 22.225 c, 43/1136 BN Vasile Rotar, ţăran, 37 ani 
Mar inea, 28 iulie 1909 
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Tăte plugurile îmblă, 
Num-al meu şede la umbră, 
Şierăle la făgădău 
Şi potângu la bghirău. 
Boii pasc la iarbă verde 
Şi de hrişcă nu se vede. 
Las' să pască, să se-ntreme, 
Că de hrişcă-i prea devreme. 

- Hai, maică, la iarmarocu 
Şi ni-i cumpăra norocu. 
- Dragu mamii, şii cuminte 
Că norocu nu se vinde. 
De-ar şi norocu pi bani 
L-ar cumpăra boieri mari, 
Ofiţeri şi căpitani , 

N-ar ajunge la ţărani. 

198. Cuculie die pie cetatie 

Ms. 22.227, 238/889 BN 

Cuculie die pie cetatie, 
Spune mândrei sănătate. 
Ni-o vinit din lumi-o carte 
Că-ni tragie mândra die moarte, 
Şi decât mi-ar muri mândra 
Mai binie să-mi ardă curtia. 
În pădurie-s lemnie multie 

Victoria Bedrule, ţărancă , 18 ani 
Po · orâta, 3 octombrie 1908 

Ni-oi mai face altă curtie. 
- Da'nu chi prost, măi băiete , 

Satu-i mare, fetie-s multe 
Şi mai mari şi mai mărunte. 
- Fetie-s multe câtie stelie 
Dacă nu-s pe-a me plăcere! 



199. Când ne-am luat amândoi 

Ms. 22.224, 134/1938 BN 

[Andant e- sostenvtoJ 
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Mihai Rusu, ţăran, 24 ani 
Gura Sadovei, 16 au ust 1913 
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Foaie verde baraboi, 
Când ne-am luat amândoi 
Aveam car cu patru boi 
Şi-am rămas cu doi viţei ; 

Aveam grajdi cu patru vaci 

Şi-am rămas la două junci. 
Nu-mi da, Doamne, boi şi va că , 

Numai un om ca s ă-mi placă ; 

Nu-mi da, Doamne, nici averie, 
Numai om pi-a me plăce r ie. 

200. Când ne-am luat amândoi 

Ms. 22.222, 65/521 BN Grigori Agapi, student, 21 ani 
Sfântu Onufri (în Suceava), 26 ani 1908 
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Frunză verde baraboi, 
Când ne-am luat amândoi 
Aveam plug şi patru boi 

• 
· ~ 

Şi coşeri cu păpu ş oi. 

Da'm-ai dat nişte nevoi 
Şi-am rămas la doi v iţe i . 
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Dar viţeii amândoi 
Noii-om creşte şi-or fi boi, 

Şi ni-om face gospodari, 
Şi-om trăi ca şi cei mari. 

201. Am avut o mândră mică 

Ms. 6, XLIV, 40/2191 AIEF Nicolai Burdă, ţăran, 26 ani 
Solea (în Cernăuti) , 4 au ust 1914 
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Frunză verde de-alunică , 

Am avut o mândră mică 

Şi-am lăsat-o să mai crea s că , 

Minte-n cap s ă dobândea s că. 

Dar ea, cum o am lă s at , 

A crescut, s-a măritat , 

V ai di mini, ce pacatu ! 
Nu m-aş ţine cu banat 
Dacă s-ar fi măritatu 
De-aici, al treilea satu. 
Dar ea s-a făcut mirea s ă 

De la noi, a treia casă. 
Ies afară, o zărescu 
Şi de zile mă sfârşescu; 

Intru-n casă, i-aud glasul 
Şi pe drumuri îi văd pasul. 
Când o văd, când o audu, 
Mă apucă dorul crudu. 
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Vai, mamucă iubitoare, 
Inimioara rău mă doare 
Şi tu-n loc de vindecare 
Îmi tot zici ca lumea-i mare, 
Şi ca-n lume-s fete multe 
Care-ar vre s ă mă asculte 
Şi mi-ar face tot ce-aş vreu 
Să-mi aline dorul meu. 
Of, mamucă, draga mea, 
Tu nu mă pricepi ce-aş vrea, 
Eşti bătrână şi nu crezi, 
Lumea-i largă şi nu vezi 
Că din sută, şi din mie 
Numai una-mi place mie. 
Ceru-i mare, stele-s multe, 
Şi mai mari, şi mai mărunte , 

Dar cât sunt de luminoase, 
Nu-s ca dânsa de frumoase. 



202. Tinereţe, haine bune 

Ms. 22.224, 165/871 BN Iftimia Lojinschi, ţărancă , 44 ani 
Câmpulun , 30 se tembrie 1908 
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Tinereţe, haine bune, 
Văd bine că voi răpune, 
Aşa tătă lumea spune. 
Frunză verde trii surcele, 
Bătrâneţe , heine grele, 
Văd bine, s unteţi a mele, 

( J.ij} 
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Că ieu fug, iele mă-ajungu , 

Eu alerg, ele mă-ntrecu. 
Nici n-am ladă s ă le pui, 
Nici lăcată s ă le-ncui, 
Aşa-mi cade s ă le port 
Pân'm-o vede lumea mort. 

203. Eu îs om cu supărare 

!I 

Ms. 22.222, 1671784 BN Aniţa a lui Toader Popescu, ţărancă , 48 ani 
Stra·a, 9 august 1908 
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Rozmalin cu creanga-n vale, 
Eu îs om cu s upărare , 

Am s ămănat busuioc 
Şi-o s tătut o vară - n loc; 

Şi-am s ămănat zmeurică 

Şi n-au ră s ărit nemică; 

Şi-am s ămănat leuştean 

Şi n-au ră s ărit un an. 
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204. Măi băiete, măi creştine 

Ms. 6, XLI, 10/2010 AIEF 

f Ar'ldanfe- m'od'e ra fo J 
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Teodosia Lupu, ţărancă , 24 ani 
Po'orâta, 20 au ust 1913 
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Măi băiete , măi creştine, 

Dacă vezi că trăieşti bine 
Nu te-nsura ori cu cine, 
Ci de s chideţi ochii bine 
Şi te uită chiar anume 
Cu cine te legi pi lumi. 
Apără-te de măe s tre , 

Nu te lăcomi de zestre, 

Nu îmbia după avere 
Că nu-i mai ave plăcere. 
Da-ţi ie una care-ţi place 
Să trăieşti cu ea în pace; 
Şi-ti ie una ca s ă-ţi placă , 

Nu cata c-a fi s ăracă , 

Care pe voie s ă-ţi facă , 

Când îi vorbi, ea s ă tacă . 

205. Meri, murguli,-n pas mai tarie 

Ms. 22.225 a, 273/605 BN Alexandru Oniga, ţăran , 58 ani 
Stu ca, 30 iunie 1908 

[Andante canf abi leî 
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S-a <. giun-gem LCJ 

Meri, murguli,-n pas mai tarie 
S-agiungem la sat cu soare 
Şi-om trage la tată-meu. 
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Tată meu îi om bătrân , 

Nu mai facie vara fân; 
Şi-om trage la frati-mio . 
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Frateie-mio îi om bogat, 
Tcia lega noaptea la gard 
Nibăut şi nemâncat. 
Murguli, dacă ţi-i setcie 
lan mai şcimbă dgintre spetcie 

Şi-aşa ţi-a treci dgi setcie; 
Murguli, dacă ţi-i foame 
lan mai şcimbă dgin picioare 
Şi-apoi şi-a trece dgi foame. 

206. Mi-i băbatu băutori 

Ms. 22.223, 133/146 BN 

IAlle gro mod erato l 

Rahila Pop, ţărancă , 15 ani 
Şcheia , 18 octombrie 1907 
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Frunză verdge trii bujori, 
Ni-i băbatu băutoriu , 

Mi-o băut cinzeşi de oi 
Şi-o sută cinzeşi de miei, 
Încă-a mai răma s dator 
La boier şi negustor. 
Vine de la crâşmă bat 
Şi mă-ntreabă şe-am lucrat. 

Eu i-am spus c-am dgepănat 
Două geme şi-un caleap. 
Îi dau friptură dge pui, 
El mi-arată sgiciu-n cui; 
Îi dau friptură dge peşce , 

El cu sgiciu mă croieşte; 

Îi fac patu să se culşe , 

El mă suduie dge cruşe. 

207. Am un galbân şi nu-i bun 

22.223, 206/72 BN Dumitru Rusu, ţăran, 20 ani 
Ludihumora, 6 octombrie 1907 

crean-ga-n drum, Te - as f ă- i e si nu 1'iv .c~ -
< • 

Te-as. tă - ie si flu stiu cum. , . 

177 



Alunaş cu creanga-n drum, 
Te-aş tăie şi nu ştiu cum. 
Am un galbân şi nu-i bun 
Şi l-aş da pe-un pas de drum 
Ca să trec în cel codrun, 
Ca să cerc vinu de-i bun. 
Vinu-i bun şi ocovit, 
Nu pot be că sunt scârbit; 
Vinu-i bun şi oca-i mare, 

Cârşmăriţa-i hâdă tare, 
Fug beţivii la hotară; 
Vinu-i rău şi oca-i mică, 
Cârşmăriţa-i frumuşică , 

Beu voinicii de se strică. 
Vinie voinicu călare , 

Pleacă cu şaua-n spinare 
Şi-n pungă făr ' de parale. 

208. Mă trudesc, puică, de-un an 

Ms. 6, C, 139/2302 AIEF 

Frunză verde odoleanu, 
Mă trudesc, puică, de-un anu 
Să fac din pelin zăharu 
Şi pelinu-i tot amaru. 
Şi duşmanu-i face frate, 

Mihalachi Panţir, ţăran, 30 ani 
Burla (în Cernăuti), 26 octombrie 1915 

Când a da din chiatră lapte; 
Şi duşmanca surioară 

Să mi-o pui la inimioară , 

Când a face plopu pere 
Şi proţapu porumbele. 

209. Pe drumuţu-ndelungat 

Ms. 22.222, 49/74 a BN Dumitru Rusu, ţăran, 20 ani 
Ludihumora, 6 octombrie 1907 
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Pe drumuţu-ndelungat 
Marge domnul Mălaicald 
Şi cu doamna Mămăligă 
Amândoi într-o telincă. 
Vin drăguţă, vină-ncoace. 

Să te scald in lapte dulce 

Şi să te ung cu smântână 
Şi să te pun la inimă, 
Că de dorul laptelui 
Sai in capul Turcului; 
Şi de dorul smântânii 
Sai in fundul fântânii. 

210. Mă uitam spre Slobozâie 

Ms. 22.218, 13/294 BN Ion Gafenco ("Frunză"), ţăran , 39 ani 
Româneşti, 23 decembrie 1907 
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Frunzuliţă de-alămâie , 

Mă uitam spre Slobozâie, 
Văzând casele pustiie. 
Şede-un omuşor şi scrie, 
Scrie, scrie-ntr-o mânie: 
- Mă duc, mamă,-n stărostie! 

- Stăi, puiule, nu te duce, 

Că te-oi scălda-n lapte dulce. 
- Ba, maică, să-mi dau şi zahar, 
Nu pot, c-am pus şaua pe cal 
Şi picioarele în scări 
Că mă duc în cele ţări, 
Să mă uit şi să privescu, 
Inima să-mi răcorescu. 

179 



211. Hai, Mariţă, să bem vin 

Ms. 22.222, 149/608 BN Alexandru Oniga, ţăran , 58 ani 
Stu ca, 30 iunie 1908 

Hai,Ha-ri - fă, -- să bem vi - nu 
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Frunză verdgie rozmalinu 
Hai, Mariţă, s ă bem vinu 
Că-s banii la mine-n sânu. 
Ce mă mustri tu pi mini, 
Pi-o fată dgi crai ca mini? 
leu nu-s fată , nici nevastă , 

Nici zână dgin ceri peicată. 
Eu sunt fata dgi român 

Am zgărdiţă şi gerdan 
Şi eu sunt o garofiţă 
Răsădgită-n grădginiţă . 

Pi-aşternut dgi galafir 
Su'umbra dgi trandaşir 
Vedgi văzduhul îmblând 
Dgi miros dgi [pi] pământ. 

212. Mărg, maică, -n ţară străină 

Ms. 22.218-22.221 , I, 21/336 BN Mădălina a lui Nistor Sauciuc, ţărancă , 50 ani 
Lucăceşti (în Buneşti) , 15 ianuarie 1908 

~A:-tdcn~e cantabi\eJ 

~~· ·· - · - . : ·: · . ~ ~7v - ~~{: r . fjf_ ~~~~ 
.·,· ~ . ......... . -

Foc -:·e ve„ .... - de ce_ fv i - p.: -· r:a, 

~~ ! - · H ··+.. . H . ~ -- • • _:____, : . ~ ,; J iJ ~ : :==r.:. : :·:.r;_ •~@ ~ L } · · ~ „ • • „ ~ 
. . - ·"::='> =:;;:::;>' ~ '-i . '..__.; ; 
· 'forg. mai- rc,-n- !a - ,'a-sfra- 1· - na, 

180 



Foaie verde de tulpină, 
Mărg, maică, -n ţară străină 

Ca să mor far' de lumină , 

Făr'de lumină de ceară, 
Făr'de om dintr-a me ţară; 
Păr' de lumina de său, 
Păr' de om din satul mieu. 
Maică, de când m-ai făcutu 

Eu zî bună n-am avutu, 
Multe lacrimi am vârsat 
De-am făcut fântână-n sat, 
Fântână cu cinci izvoare, 
Cine-o be, pe loc să moară, 

Să moară duşmanii mici 
Şi prietenii cei răi. 

213. Copchilă din doi părinţi 

Ms. 22.224, 148/135 BN Catinca Maximiuc, ţărancă, 19 ani 
Liteni, 28 octombrie 1907 
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Copchilă din doi părinţi, 
La ce focu te măriţi? 
Când ai şti ce-i măritatu 
Ai şedea la mama fată 
Şi-aşa ţi-ai păzi fetia 
Ca un popă litorghia. 
Măritatul nu-i noroc, 
Bărbatul e sbici de foc; 
Măritatul nu-i ticneală, 
Bărbatul e sbici de pară. 
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Când începe a te bate 
Nimic nu te poate scoate 
Numai sicreata de moarte. 
Când începe-a te croi, 
Sângele a se pomi 
Şi de frică ca să- l bei. 
Da cum, focu, nu 1-oi bea 
Sângele din carnea mea; 
Da cum, focu, să nu-l beu 
Sângele din trupul meu. 

m 
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214. La portiţa lui Ion 

Ms. 22.227, 280/1960 BN Nastasia lupu, ţărancă, 48 ani 
Po'orâta, 17 au ust 1913 
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~(.P@qj: „. r J5&t7~t~· F-tEEîJZ 
. ~ 
Fo(J - ie il~r - de_ di-a „/i - or, i a ;:;or ··· ,, - c~-; „_„_ 

!ui_ ! - -;r; 
~ 

Toa-ti pă -să - ri-ii dorm . .. --

± . /\ !!i-,J· ) (jttt -- a- ~·:T :§ J3J~_ „ "F34F - ~ -~/S81 
V '----' '-...,;; . t ,1 

!a a-ii pă - să __ ri - li __ dorm_ 

Foaie verdi di-alior, 
La portiţa lui Ion 
Toate păsările dorm, 
Numai una n-are somn 

Să-ţi pun dreapta căpătâi, 
Cu stânga ti-oi acoperi, 
Valio, bini-i mai dormi! 
Să ti duc într-un bordei, 
Să-ţi aştern frunza de tei, 
Cu dreapta te-oi acoperi, 
Valio, bini-i mai dormi!" 

Şi zboară din pom în pom 
Şi strigă : „Ion, Ion, 
Ieşi afară să ti-adorm, 
Să ti-adorm, să te mângâi, 

215. Când erai la mă-ta fată 

Ms. 22.213-22.221, III, 41/1954 BN Simion Latiş, ţăran, 27 ani 
Gura sadovei, 17 au ust 1913 
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Frunză verdi stuh di baltă, 
Când erai la mă-ta fată 

Erai mândră lăudată, 

Nu era ca tini alta. 
Da' de când te-ai măritat 
Şi te-ai dus la-1 tău bărbat 
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Numai chin şi tot oftat, 
Ca latini nu-i în sat. 
Nevă s tuică , draga mea, 
La s ă scarab cui o vrea, 
La s ă scârba dracului 
S-o deie bărbatului , 

Că bărbatul tot ti bate 
Pisti cap şi pisti spati. 
La s ă scârba, nu mai plângi, 
Vin' la mini, eu te-oi strângi, 
Ti-oi ţinie la mine-n braţă 

Şi ti-oi s ăruta pi faţă; 
Şi ti-oi ţinie ca pi palmă, 
Nu-i auzi nici o s udalmă. 
- Să mă scalzi şi-n lapte dulci, 
Eu la tini nu m-oi duci, 
Că ar fi marie ruşinie 
Să mă strâng eu pe la tinie. 
Decât s ă-ţi fiu ţiitoare 
Şi-n lume s ă n-am onoare, 
Mai bini s ă mă s trângă moartea 
Dacă aşa mi-au fost soartea. 

216. Cine n-are scârbă-n lume 

Ms. 22.218-22.221 , I, 17/185 a BN Ileana a lui Vasile Bolohan, ţărancă , 22 ani 
Rus-Plavar, 22 februarie 1908 
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Frunzuşoară trii masline, 
Cine n-are s cârbă-n lume 
Vie s ă-i dau de la mine, 
Să - i tot dau şi mai rămâne . 

Cine scârba mi-ar lua-o 
Şi cămeşa eu i - aş da-o. 
Dar cămeşă mi-oi mai face, 
Dară s cârbă n-oi mai trage. 
Aşa-mi vine uneori 
Să beu otravă s ă mor, 
Iară stau şi mă gândesc, 
Dar cum s ă mă otrăve s c 

Că am zile s ă trăie s c! 

Frunză verde, iarbă lată , 

Am pe inimioară-o chiatră 

Şi pe chiatră o lăcată . 

De s-ar găsi cineva 
Să-mi descuie lăcata 

Ca s ă-mi văd inimioara. 
Frunză verde, măr pălit , 

Ştii puicuţă , ce-am gândit? 
Să ni lă s ăm di iubit. 
Tu n-ai tată , eu n-am tată , 

Amândoi suntem de-odată ; 

Tu n-ai mamă , eu n-am mamă , 

Şi-amândoi suntem de-o s amă . 

- Dar tu, bade, cum îi zâce? : 
„Holughiţă albă-n pene, 
Buze moi şi s ubţirele , 

Bine s amănă cu-a mele." 
Dar eu, bade , -aşa ţi-oi zâce: 
„Păunaş , mândru rotat, 
M-ai iubit şi m-ai lă s at , 

Mai iubit ca pe-o copilă, 
M-ai lă s at ca pe-o străină ." 
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217. Canadă, ţară secreată 

Ms. 22.225 c, 22/433 BN Reveca Tomoiagă , ţărancă , 21 ani 
Zahareşti , 13 martie 1908 
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Frunză verdie iarbă lată, 

Canadă, ţară secreată, 

Foc şi pară sa tie ardă 
Că lieşi copchii fără tată, 

Neveste făr' die bărbaţi 
Şi surori fără de fraţi. 

Că-n piept inima-mi se frânge, 
Puicuţă, nu suspina 
Că ti duci în ţara ta. 
Tu cu gloata ti-i lua, 
Eu în straini m-oi-nstraina, 
Arsă mi-a fi inima. 

Şi iei pi cei neîn s uraţi Mi-a fi arsă tot di ca s ă , 

Şi lieşi părinţi supăraţi. Di copchii şi di nevastă; 
Nevasta mi-i tot iubită , Că tot zici că-n tinie-i binie 

Şi pi noi nielaşi strainie, 
Taci, puicuţă , nu mai plângie 

De copchii inima friptă . 

218. Mult am plâns eu astă vară 

Ms. 22.225 a, 96/1111 BN Axenia a lui Andrii Moţoc , ţărancă , 30 ani 
Burla, 25 iunie 1909 

[Andante cantabile]@ 
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Brădănaş tăiat de-asară, 

Mult am plâns eu astă vară 

Mult am plâns şi-am tras napaste 
Pentr-un om cu ochi albaştri; 
Mult am plâns şi-am tras dovezi 
Pentr-un om cu ochii verzi. 

Dar să trag pe cât am tras 
De ochi negri nu mă las. 
Şi-am îmblat pădurele 
După ochi ca murele; 
Şi-am îmblat vreo şepte sate 
După sprâncene-ncordate. 

219. Azi îi un an de când zac 

Ms. 22.223, 175/296 BN 

: Moder::itoj 

Saveta Gherasim, ţărancă, 21 ani 
Grăniceşti, 24 decembrie 1907 
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Hi-o cres-cilf_ iar 

Frunză verde liliacu, 
Azi îi un an de când zacu, 
Mi-o crescut iarbă la capu, 
Şi la cap, şi la picioare. 
Şi n-am fraţi să ni-o cosască, 
Nici surori să ni-o plivească, 
Nici mamă să ni-o adune, 
Nici tată să ni-o clădească. 

Şi am plătit de cosâtu 
Să nu mor înăduşitu; 
Şi am plătit de plivit 
Să nu mor, să mor scârbit; 
Şi-am plătit de adunat 
Să nu mor aşa supărat; 

Şi am plătit de clădit 
Să nu mor cumva dorit. 
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220. Dragă, scumpă sorioară 

Ms. 22.225 a, 291/530 BN 

=n.;n • ză •-ver -

Ioan de Barbier, dirignte şcolar , 38 ani 
Pătrăuţi e Suceavă , 27 mai 1908 
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Frunză verde s ălcioară , 

Dragă , s cumpă s orioară , 

Tu mi-ai fost mai bunişoară 
Şi te-ai dus în ţar-amară , 

Şi te-ai dus în ţări s trăine 

Unde nu te ştie nime. 
Ţi-ai lă s at surori şi fraţi 

Ţi te-ai dus pe alti sati . 
Plânge inimioara-n mini, 
Surioară , după tine. 

221. Mai la vale de potică 

Ms. 22.225 a, 219/1475 BN 

{Andante I 

Zanfira a lui George Puiu, ţărancă , 37 ani 
Poieni, 25 decembrie 1909 
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Foaie verde de-alunică , 

Mai la vale de potică 
Stau doi pui de rândunică. 
Unu zboară şi se duce. 
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- Aşteaptă-mă , frăţioare , 

Pân' mi-or creşte aripioare, 
mArchioare de argint, 
Ca să zbor pe sub pământ 



La maicuţa la mormânt, 
Ca să-i spun măicuţei tăt, 

Noi, puiuţii , ce-am păţit. 
Că tătuţa s-o-nsurat, 

Lui femeie şi-o luat 
Şi pe noi ne-a alungat 
Ca să-îmblăm din sat în sat, 
Ca cioara din gard în gard. 

222. Cine-n lumi nu iubeştie 

Ms. 22.222, 21/599 BN 

{Moderatol 
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Tanasi Sarmanu, ţăran , 18 ani 
Stu ca, 20 iunie 1908 
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Foiliţă solzi dgi peştie , 

Cine-n lumi nu iubeştie 
Nici nu moarie, nici trăieştie; 
Să batcie cu gândurile 
Ca apa cu valurilie. 
Tot mă-ntreabă codru verdgie 
De ce faţa mi se pierdgie. 
Taci, codrule, nu-ntrieba 
C-acuş s-a pierdgie şi-a ta, 
Numai să-ţi vie vremea. 
In socoţi şi teie gândeştie, 
De ce codru-ngălbinieşteie. 
Eu ţ-oi zâcie, bagie, -aşa: 
Codru dge zăpadă grea, 
Voinicu dge voaie rea. 
Foaie verdgie trii canacie 
Dragostcie dgin cie se facie? 
Nici dgin mere, nici dgin pere, 
Nici din ochi, nici din sprâncene, 
Ci din buze subţirele. 
Rabdă, rabdă inimioară 

Acest foc şi astă pară. 

Eu am două doruri grelie: 
Dorul meu şi-a mândrii melie. 
Dge-ar şti oare cineva 

Cum îmi ardgie inima 
După bietul bădiţa , 

Ar sta-n loc şi s-ar mira 
Cum pi pământ pot călca. 
Dgie când puiul mi s-a dus 
Trii garoafe-n poartă-am pus; 
Garoafilie a-nfloritu 
Şi puiu tot n-au venitu. 
Dgi su'muntie iesă-un nor, 
Dgi la badgia vini-un dor 
Cântă păsărica-n laţ , 

Mândra moare die năcaz. 
Di năcaz şi dgi urât 
C-a rămas făr' dgie iubit, 
Şi-a rămas singură-n sat 
Ca cucu pi ciot uscat. 
Cât îi fi şi oi trăi , 

Fecior tânăr n-oi iubi; 
Când îi dragostea ma dulcie 
Iel tcie lasă şi se ducie. 
Undi ţi-a şi calea mai grea 
Pălească-tcie jelea mea; 
Undi ţi-a şi drumul mai greu 
Pălească-tcie dorul meu! 

187 



223. S-o dus cucu-n Rusalim 

Ms. 22.227, 266/434 BN 

Foa-ie ver-die 

Reveca Tomoioagă, ţărancă, 21 ani 
Zahareşti, 13 martie 1908 
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Foaie verdie vin pelinu, 
S-o dus cucu-n Rusalimu 
Şi-o lăsat trii pui die chinu. 
Şi s-o prins o turturie 
Că puii că i-a ţinie. 
Şi-o venit cucu-ntr-o vremie 
Şi-o găsit puii cu penie. 
Da puii când l-o văzut 
Binie nu l-o cunoscut 

Şi cie vrie l-o întribat. 
Dar cucu li-o răspuns lor: 
- Hai, copchii, în paş mai tarie 
Că vinie Dunărea marie. 
- Las' să viie să ne mâie 
Că n-avem tată să ne ţâie, 
Nici mamă să ne mângâie, 
N-avem fraţi să ne iubiască , 

Nici surori sa nie-ngrijască. 

224. Colo-n vale-ntre hotară 

Ms. 22.222, 29/553 BN 
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Colo-n vale-ntre hotară 
Este-un nuc cu frunză rară, 
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Casandra Rodinciuc, elevă, 11 ani 
Costâna, 12 iunie 1908 
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Se strâng cucii de prin ţară 
Şi cântă de se omoară 
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Şi-mi cântă cu glas subţire 
Pentru-a noastră despărţire. 

Frunză verde iarbă lată, 

Vini dorul şi mă-ntreabă, 

Di ce-s tânără şi slabă? 

Stai, dorule şi ţi-oi spune 
Câte eu am tras pi lume 

Şi mai rele şi mai bune. 
Frunză verde de orez, 
Vină, maică şi mă vezi, 
Vină maică pân' la poartă, 
Vezi străinii cum mă poartă : 

Mă poartă din mână-n mână 

Ca cârligu la fântână. 

225. Părăuaş pe lângă moară 

Ms. 22.227, 134/1544 BN 
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Părăuaş pe lângă moară 

Curge limpede cerneală 
Ca să pot cerni portuţu 
Of, că m-au lăsat drăguţu. 

Da' cum, focu, să-l cernescu 
Că eu mai tare mi-l alghescu! 
Da' eu când m-oi mânia 
Alt portuţu mi-oi lua 
Şi-oi da faţa la nasprele 
Şi-obrazul la ruminele, 
Şi-oi păşi di pas răruţu 
Şi mi-oi găsi alt drăguţu, 
Mai frumos şi sprâncenatu, 

Nu ca tini-un blastamatu; 
Mai frumos şi mai din fire, 
Nu ca tin-mai scos de minte; 
Mai de soi şi mai de viţă, 
Nu catini-o rămăşiţă, 
Că tu eşti gunoi de tină 
Şi eu floare de grădină. 
Pe urmă-oi ieşi-n uliţă 

Gata ca o păuniţă, 
Un deget mi-oi încârliga, 
Cinci şi şesă mi-oi afla; 
Şi-un deget de-oi întinde, 
Cinci şi şesă m-or cuprinde. 
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226. Cel ce m-o făcut pi minie 

Ms. 6, C, 81/631 AIEF 

piu nosso 
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Paraschiva a lui Gavriil a lui Şincar, ţărancă, 36 ani 
Negrileasa, 11 iunie 1908 
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Frunzuleană trii maslinie, 
Cel ce m-o făcut pi minie 
Îi plăcea holerca binie. 
Şi-a fost tata băutoriu 
Şi-o răma s cu mult datoriu. 
Tot sălesc să mă plătescu, 

Mai tare mă-ndatorescu . 

Şi tot trag ca bou-n jugu, 
Câte-mi trebi nu-mi ajungu; 
Ca şi calu trag la hamu, 
Câte-mi trebi şi nu amu! 

Lasă, tată, că-i videu, 
C-ai mai beşi nu-i aveu, 
Şi-ai mânca şi nu ţi-or dau 
Şi ficiorii ti-or mustrau: 
Ce-ai făcut cu moşia! 
Ţi-i aduci-odat-amintie 
Ce-ai făcut mai înaintie, 
Căci cu câţi te-ai întâlnitu, 
I-ai luat şi i-ai cinstitu 
Până cie ti-ai s ărăcitu. 

227. Bărbatu mi-i mânios 

Ms. 22.225 a, 82/695 BN Eugenia Cionca, ţărancă , 30 ani 
Vatra Moldovitei, 19 iulie 1908 
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Frunzuluţă măr mustosu, 
Bărbatu mi-i mânios. 
Las' să hie mâniosu, 
De-ar hi numai sănătosu, 
Că ni-i drag şi mâniosu. 
Să vă spun scârba d-asară: 
Eu şedeam pe vetrişoară, 
Iel mă ie de cârpuşoară 

228. Dra 
Ms. 22.227, 155/1925 BN 

Frunză verde trii aluni, 
Dragă ni-i crâşma-n păduri , 

Beau rachiu şi mănânc muri; 
Dragă ni-i crâşma-ntre fagi , 
Beau rachiu şi mănânc fragi. 
De se-ntâmplă să mă-mbăt, 

Şi mă da pe uşă-afară. 
De-atâta nu mi-i nemică, 
Numai cârpa mi se strică. 
Cârpa mi-oi tocmio iară, 
De nu m-ar mai da afară! 
Nu mai bănuesc nici eu 
De nu m-ar bate mai rău! 

ă ni-i crâşma-n păduri 

Alexandra Buga, ţărancă , 21 ani 
Dragoşa, 14 au ust 1913 

Numai cioatele mă văd. 

Crâşma din sat mi-ar fi dragă , 

Numai nime să nu vadă 
Cine-ntr-însa s-o-mbătat 
Şi prin şanţuri a pchicat. 

229. Măi, uiuli di diparti 
Ms. 6, C, 2/4 AIEF Ana Deac, ţărancă (servitoare), 15 ani 

Drăgoieşti (în Suceava), 12 iulie 1907 
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Măi, puiuli di diparti, 
Să-mi trimiţi puţină carti. 
Să nu mi-o scrii tari greu 
Ca s-o pot citit şi ieu, 
S-o citesc sara la lună , 

Să ştiu că-i de voie bună; 
S-o citesc sara la stele, 
Că-or fi vorbi frumuşeii. 
Nu mi-o scrie cu cărbuni 
Că iesti mai mult în lumi; 

Nu mi-o scrie cu cerneală 
Că iesti mai mult în ţară; 
Dar mi-o scrie cu argintu 
Să ştiu că-i de la iubitu. 
Auzit-am din bătrâni , 

Vorbind bini di minuni, 
Că nu-i bun gardu di spini 
Şi drăguţul din vecini; 
Da-i mai bun di scânduri late 
Şi drăguţul di diparti. 

230. Eu ce sămăn nu răsare 

Ms. 22.224, 77 /932 BN Vamvil Plaiu, lăutar sătesc (vioară) , 38 ani; 
Ştefania Plaiu, ţărancă, 30 ani 
Valea Seacă (în Mimu), 10 octombrie 1908 
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Trandafir cu creanga-n vale, 
Eu ce sămăn nu răsare. 
Am sămănat trandafiru, 
N-au răsărit nici un fir; 
Şi-am sămănat busuiocu, 
N-au răsărit nici un smoc; 
Şi-am sămănat tămâiţă, 

N-au ră s ărit nici o viţă. 
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Frunză verde stuh de baltă, 
Lasă vântul să mă bată 

Şi soarele să mă ardă 

Că mă cunosc vinovată 
Că m-am cerut măritată, 
De soacră să fiu mustrată 
Şi de bărbat ne-ntrebată. 



231. Sara bună, mândrulucă 

Ms. 22.218-22.221, III, 20/917 BN Ieremia Bîrlean, cantor bisericesc, 32 ani 
Iacobeni, 6 octombrie 1908 

(Anda n te c on a bi le} 
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- Sara bună, mândrulucă, 

- Bucuros, bade Gurucă , 

Bucuros cu guriţau, 
Mi se rupe inima 
Badi, după dumeata. 
- Sara bună, mândra me, 
Nu ştiu când ne-om mai vede, 
N-a fi mâne, nici alaltă, 
N-a fi, poate, niciodată. 
Şi când oi veni v-odată 
Ştiu că nu te-oi găsi fată, 

Că te-oi găsi măritată, 

Măritată cu bărbatu, 

Pi mini mă-i fi uitatu; 
Cu bărbat şi cu copii, 
De mini nu-i vra să ştii. 

- Bade, bădişoru meu, 
Şepte ani de nu-i veniu 
Tot pe tini te-oi dori. 
Vină negru ca şi tina, 
Mi-i fi drag ca şi inima; 
Vină galbăn ca şi lutu, 
Mi-i fi drag ca sufletu. 
Pe mini să fie stelie, 
Pe nor să crească nuielie 
Şi-atunci te-oi dori cu jelie. 

232. Dra ă mi-i fata săracă 
Ms.6, XLI, 4/2004 AIEF Savin Mezdrea, '[ran, 25 ani 

Doma Candrenilor, 19 august 1913 
!Andantino] 

Dă - o - n sa-ma dra- w - fu - iy_ ! 
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Dragă mi-i fata săracă, 
Că cu mâna iei se-mbracă. 
Dar fata bogatuluiu, 
Dă-o-n sama draculuiu ! 
Pentru firu tors din lână 
Dă o oală cu s mântână ; 

Cămeşa din brâu în sus 
Trei mierţe de cucuruz; 
Poalele din brâu în jos, 
Trei mierţe di grâu frumos; 

Dar fuiorul cum l-o tors? 
Coborând pi scară-n jos 
O bucată die slănină 
Şi-un cauş plin di faină; 
Bilind pânza pi toloacă , 

Au dat cinstie zecie ocă ; 

Şi când pânză o ţă s ut 

Patru vedrie s-o băut: 
Când o trebuit s-o-mbraci, 
Vei vindie cai, boi şi vaci! 

233. Ce-am zis, maică, cătră tine? 
Ms. 22.218-22.221, III, 42/1 a BN Ana Deac, ţărancă, 15 ani 

Se mă dai u1 

Foaie verde trii masline, 
Ce-am zis, maică , cătră tine? 
Să ţii zile pentru mine, 
Să mă dai în sat cu tine; 
Ş-ai ţinut zile vârstate 
Şi m-ai dat în sat departe. 

Ms. 22.224, 12/896 BN 

Dră oieşti (în Suceava), 14 iulie 1907 

<~ 

S ă _ţii z,: - te ~E.1- f .. ~ ... ...- 177 Î - n2, 

sat cu fi ·- n'!. <!.. 

Căci tu, maică , ti-ai timut 
C-oi veni după-mprumut; 
Dar tare ti-ai mai timut 
Că nu ţi 1-oi da mai mult. 
Că eu aş fi lucrat şi-n sat 
Şi-napoi ţi l-aş fi dat. 

234. De la noi a triia casă 
Paraschiva Erhan Cnejec, cântăreaţă sătea s că , 37 ani 
Gura Sadovei, 4 octombrie 1908 
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De la noi a triia casă 
Ieste-o fată şi-o nevastă. 

Cu nevasta fac tot şagă, 
Dar copila mi-i mai dragă ; 

Cu nevasta şăgue s cu , 

Cu copila mă iubescu. 
Of, mândruţa me mă chiamă 

Să mănânc cu dânsa zamă. 
Să mănânc cu ea friptură 
Şi-apoi ştiu că mi-o da gură. 
O trimăt dupa surcele 
Şi ia-mi aduce buruiene 

Şi le fierbe-n trii ulcele 
Şi le pune-n drum la stele 
Să mă farmece cu iele. 
- Eu ţi-oi da un leu bătut 
Să-mi disfaci ce mi-ai făcut. 
- Dar să-mi dai şi doisprezece 
Că eu tot nu ţi-oi disface. 
Nu ţi-am făcut să-ţi disfacu, 
Ţi-am făcut că mi-ai fost dragu; 
Şi nu ţi-am făcut s ă piei, 
Dar ţi-am făcut s ă mă iei. 

235. Când eram mai bolnăvior 

Ms. 22.223, 21/1 BN Maria Trifoiu, ţărancă, 29 ani 
Mitocul Dragomirnei (în Suceava), 11 iulie 1907 

@ ). ~{fŢ7- - -! _) lY1El-~t9f~jrj 
me-r.' - fa - r ~· · , {.::71 e - ra.rr;_ mai ~o ( - t lă - vfo - r.Y. 

line .e - ram_ mai __ bot - n?: - vie - ry, 

Foaie verde merişoru, 
Când eram mai bolnăvioru, 
În spital de la Suceavă 
M-au ţinut culcat în pleavă. 
Am stătut şi am zăcut 
Şi nime nu m-au văzut. 
Când e soarele de sară, 
M-a scos din spital afară. 
Răzâmat în beţişoru , 

M-am uitat la sat cu doru 
Cum merg pe la surori fraţii 
Şi pi la feciori părinţii. 

Numai eu cu-a mele fapte 
M-au dus, maică, de o parte, 
Peste munţi şi peste ape, 
În neagră străinătate. 

Numai luna şi cu-o stea 
Ştiu tot de patima mea. 
Dară şi eu când voi plânge 
Cu trii lăcrimiori de sânge, 
Ca să vie draga mea 
Şi s-asculte paserea 
Cum îmi cântă patima. 
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236. Draga mamii frumuşică 

Ms. 6, XLII, 2/2652 AIEF Zahara a lui Ştefan Lazor, ţărancă, 42 ani 
Calafindeşti, 27 ianuarie 1914 

() ·- - :t ·i' t . 
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Draga mamii frumuşică, 
Spusu-ţi-am, doară, de mică, 
De bătrân să nu te-apuciu, 
După tânăr să te duciu. 

Iar cel tânăr când se s coală, 
Într-o clipă ni se spală, 

Că bătrânul când se scoală , 

Pe obraz de-abia se s pală 
Şi prin casă mocoşeşte 

Şi pricini îţi tot gă s eşte. 

Şi de merge la lucratu, 
Vine sara s upăratu 
Şi zâce că n-a mâncau 
Pân ' la cap nu 1-ei legau. 

Te cuprinde-n calde braţe, 
Te sărută cu dulceaţă, 
Şi numai de-abea te la s ă 

Şi se duce-n câmp la coa s ă 

Şi lucrează până - n s ară 

Şi s e-ntoarce-aca s ă iară. 

Şi de-i pui ceva pe ma s ă , 

Nu se uită , nu te la s ă , 

Şi zice că n-a mâncau 
Până nu te-a s ărutau. 

237. Maica me când m-o făcut 
Ms. 22.225 a, 156/1921 BN Alexandra Buga, ţărancă , 21 ani 

Dragoşa, 14 au ust 1913 
~ ..... ndan:e J ,.. 
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Frunză verdi di-un agud, 
Maica me când m-o făcut 
Vai, bini i-o mai părut. 
C-un picior m-a legănat, 
C-o mână ţâţă mi-a dat, 
Cu gura m-a blă s tămat: 

De-oi muri s ă mor în foc, 

De-oi trăi să n-am noroc; 
De-oi muri să mor în pară , 

De-oi trăi să n-am ticneală. 
Şi m-au blăstămat cu plâns, 
De mini toate s-au prins; 
Şi m-au blăstămat cu jale 
Că n-am noroc nici ticneală. 

238. Eu itrec numa-ntr-un chin 
Ms. 22.218-22.221 , III, 27/1931 BN Ana a lui Nistor Timu, ţărancă , 22 ani 

Gura Sadovei, 16 au ust 1913 
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Foaie verde rozmalin, 
Eu pitrec numa-ntr-un chin. 
Ziua-i nor, noaptea-i senin, 
Eu pitrec lumea gândind; 

De-i senin ziua, noaptea-i nor, 
Eu pitrec lumea cu dor; 
Ziua-i soari, noaptea-s stelie, 
Eu pitrec lumea cu jelie. 

239. Când am fost maicei mai dra 
Ms. 22.225c, 39/1152 BN Parel Luţa, ţăran, 55 ani 

Horodniceni de Sus, 28 iulie 1909 
I Adag io ] 
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Când am fost maicei mai drag, 
M-au giurat Neamţu la steag, 
Sub steag roşu de mătasă, 
Trii ani să nu fiu acasă. 

Trii ani sunt o veme lungă, 
Poate focu să m-ajungă; 

Trii ani sunt o vreme gre, 
Pot să nu vin de-acole. 

240. Pân' ce ieram copiliţă 

Ms. 22.218-22.221, V, 34/678 BN Pachiţa a lui Nicolai Scripcari, ţărancă, 61 ani 
Frumosu, 17 iulie 1908 

F.··Jn - ::u - !ea - nă __ pe -!i - .11i - !i , 
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Frunzuleană peliniţă, 

Pân' ce ieram copiliţă 
Purtam flori şi peliniţă 

Şi peteală în cosiţă, 
Nu ştiam de-atâtea rele. 
Dar' de când m-am măritat, 
Tot mă bate vântu-n cârpă, 
Nu mai pot de-atâta scârbă. 
Funzuleana nucului, 
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Om străin ca mine nu-i, 
Numai puiu cucului 
Când îl lasă maica lui 
În mijlocul codrului. 
Ar cânta şi n-are glas 
Că l-au lăsat de năcaz; 
Şi-ar zbura şi n-are pene 
Că l-au lăsat fără vreme. 



241. La valea lui Ionică 
Ms. 22.224, 227 /529 BN Marta Turturean, ţărancă, 52 ani 

Pătrăuti e Suceavă , 27 mai 1908 

1 ! Jj. J; J~JTI 
Fr:.m-zu- !ia -:;ă_ di-o - ! u - ni - că, La va-fea lui 

- . ...._._.. -
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Frunzuliană de-alunică, 

La valea lui Ionică 
Sunt doi pui de rândunică. 
Una zboară şi se duci, 
Una rămâni şi plângi: 
- Aşteaptă - mă frăţioare, 

Pân' ce-oi facie arichioarie, 
Arichioare di argintu 
Ca să zbor pe su' pământu 
La măicuţa la mormântu, 
Să dau ţâma într-o partie, 

Sint doi pui de rÎo-du-ni - că. 

@#;; I 

Di la chept şi di la spatie, 
Să văd oasele-nşirate. 

S-o lăsat cu jurământu 
Să-mi facă secriu di nucu 
Şi capacu di argintu, 
Să mă-ngroapi mai adâncu, 
Să mă scoată la cinci aniu, 
Să fac voia la duşmani. 
Şi duşmanii taie lemni, 
Duşmancili strâng surceli 
Să deie foc casei meli. 

242. Cucule de peste vie 

Ms. 22.227, 298/1567 BN Ana Deac, ţărancă, 17 ani 
Dră oieşti (în Suceava), 8 februarie 1910 

/,ndante cantcbile ~ . 
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Cucule de peste jiie, 
Ce-mi tot cânţi aice miie! 
Ian mai zboară la Cernăuţi 
Şi cată-1 pe-al meu drăguţ . 

Şi de 1-ei găsî-n portiţă, 

Spune-i drept că-s fată-n gâţă; 

Şi dacă 1-ei găsi în pat, 
Spune-i drept că m-am măritat; 
Dar de 1-ei gă sî -n fireastă , 

Spune-i drept c-amu-s nevastă , 

Să-i treacă nădejdea trasă 

Di la puica lui aleasă. 
Că nădejdea de la mine 
Ca şi gheaţa cea s ubţire , 

Când o calci cu un chicioru 
Ea se rupe ghinişoru ; 

Când o calci cu amândouă 
Ea se rupe drept în două. 

243. Când eram cu părinţii 

Ms. 22.218-22.221 , III, 18/186 a BN Ilie Păcurari , ţăran , 22 ani; Gheorghe 
Rostoş, lăutar (vioară), 28 ani 
Şcheia , 4 decembrie 1907 
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Când eram cu părinţii 
Fost-am fruntea cirezii, 
Mâncam fânu cu stogu, 
Lingeam seara cu drobu, 
Zaharea cu baniţa 
Şi din izvor beam apa. 
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De când nu-s părinţii 
Eu îs coada cirezii. 
Mănânc fânu cu pala 
Şi sarea cu lingura, 
Zahareaua cu oca 
Şi apa cu mă s ura. 



244. Hai, mândră, să ne him dragi 

Ms. 22.222, 166/546 BN 

H!:ii mîn -d,-ă, _ se--~- ne_ him_drc - g~ 

Frunză verdie di trii fragi, 
Hai, mândră, să ne him dragi. 
Batie vântu printri fagi. 
Printri faci, printri copaci, 
Dispărţeşte oameni dragi. 
Cin' pi noi ni-o dispărţit, 
Fi-i-ar moartea di cuţit 
N-ar avie loc în pământu, 

Nici ţărână pi mormântu. 
Hai, mândră, să ni him dragi, 
C-amândoi suntem saraci. 
Şi-om trăi cu buze dragi 
Ca şi cei cu patru vaci; 
Şi-om trăi cu buze moi 
Ca şi-acei cu patru boi. 

245. Măi bădiţă Ioniţă 

Ms. 22.227, 208/1063 BN Petrea a lui Toma Cazac, ţăran, 23 ani 
Bădeuti, 12 iulie 1909 

Nc i bă - di - T!: -- ! - o - nită . Le:J-gă e-:- !u 

ta_ por - fiic 
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Măi bădiţă Ioniţă, 

Leagă calu la portiţă 
Şi-i dă fân cu floricele 
Şi apă cu pietrecele, 
Vin' la mama şi mă cere. 
Ori m-a da, ori nu m-a da, 
Pe ferea s tă m-oi lua, 

Scrie-n carte că- s a ta. 
- Şezi copilă fată mare, 
Nu grăbi la măritare , 

Că bărbatu nu ţi-i frate, 
Nu gândi că nu te-a bate; 
Că s oacră-ta nu ţi-i mamă 

Să-ţi ieie cuvântu-n s amă. 

246. Vai di cela ce iubeşti 
Ms. 6, C, 126/1936 AIEF Anghelina Timu a lui Nistor, ţărancă , 20 ani 

Gura Sadovei, 16 august 1913 

Nu - mai_cif __ se__ chi - nu ·- ie~- tr. 

Foaie verdi solz di peşti , 

Vai di cela ce iubeşti , 

Nici nu moare, nici trăieşti , 

Numai cât se chinuieşti . 

C-am iubit cât am traitu 
Şi-am fost tot nefericitu. 

Cinice i-i drag iubeşti , 

Inima i se topeşti ; 

Cini vra s ă-i fie bini, 
Să nu iubia s că pi nimi. 
Apa-n vali nu codeşti , 

Omu prost nu mai iubeşti . 

247. Dar ce stai, mândră-n rădină 

Ms. 22.218, 26/677 BN Pachiţa a lui Nicolai Scripcari, ţărancă , 61 ani 
Frumosu, 17 iulie 1908 
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Dar ce stai, mândră-n grădină 

Mândruliţa mea? 
Soarele că răsărea 

Şi pădurea se-nnegrea, 
Mândra-n fereastră şedea 

Şi de plâns nu mai putea, 
De lacrimi abia zărea 
Şi cu blândeţe grăia: 

Măi bădiţă, pentru tine 

Măi, bădiţă, măi, 

M-a urât mama pe mine. 
Nici nu-mi dă furca să torc, 
Nici nu-mi face loc la foc 
Numai ce-mi deschide uşa 
Şi-mi arată uliţa: 

Să te duci după badea, 
Ce mai stai tot pe-aicea! 

248. Cucoşel cu pană neagră 

Ms. 22.225b, 25/1538 BN Ileana Rumedia, ţărancă, 17 ani 
Părhăuţi , 30 ianuarie 191 O 

Cu-co - ~ ei_ cu __ pc no _ nea -grci, 

Cucoşel cu pană neagră 

Cântă codrul să se-aleagă , 

Să se-aleagă din voinici 
Cari-or mai vara pe-aici. 
Or vara cari-or vara, 
Da eu nu voi supara. 
M-or lua la primăvară 
Şi m-or duce-n altă ţară 

sa_ s-a - lea-qă , 

Şi mi-or tundi chicuţa 
Şi m-a plânge mamuţa; 
Şi mi-or tundi pletele 
Şi m-or plange fetili , 
Fetili, nevestili. 
Tăti drăguţeli meli 
M-or plânge şi m-or pitrece, 
S-or întoarce şi le-a trece. 
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249. De-a vre puica, de n-a vre 
Ms. 22.225 c, 25/745 BN Paraschiva Erhan Cnejec, cântăreaţă sătească, 37 ani 

Gura Sadovei, 29 iulie 1908 
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De-a vre puica, de n-a vre, 
Deseară mă duc la ea. 
Ostenit şi plin de apă, 

Foaie verdi trii alune, 
Şi vom ave vorbe bune. 
Cărăruşă pin pădure 
Care trece printre mure, 
Cu alune mărunţele. 

M-oi duce cum oi putea, 
Mă duc la ea că mi-i dragă 
Şi-i dulce ca şi o fragă; 
Ostenit şi plin de brumă, 
Mărg la dânsa că mi-i bună. 

Dzur, dzur, dzur, puicuţei mele, 
Celei nalte, subţirele. 
Să-mi trăieşti, bade, cu iele! 

250. Mierlită, mierlită 

Ms. 22.225 a, 274/622 BN Dochiţa Flocea, ţărancă, 60 ani 
Stul icani, 1 O iulie 1908 
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Mierliţă, mierliţă, 

Paserie pestriţă, 
Pestriţă şi sură, 

Pocită la gură, 
Nu ţi-am zis ieu ţâie 
Ca să-mi fii soţie; 
Nu ţi-am zis eu binie 
Să trăieşti cu minie, 
Să nu-ţi faci, aiurie, 
Cuibul prin pădurie, 
Ca să-l faci mai binie 
Aproape de minie. 

Ms. 22.227, 119/1680 BN 

Să nu ţi-l ie cucu, 
Ţi-a fi geaba lucru, 
Şi-i îmbla pi urmă 
După cuib nebună. 
Dară tu, prostuţă, 
Dai tot din codiţă 
Şi cascai tot ciocu 
Die răsună locu. 
N-ai vrut, vai die tinie, 
Să asculţi die minie, 
Mierliţă, mierliţă, 

Paserie pestriţă. 

251. Pisti-un deal şi o vălicea 

Anghel Ienciu, lăutar sătesc (voce), 36 ani 
Gura Solcei (în curtea boierului G. Kapri, în 
Iacobeşti), 25 august 1911 

[ A.ndonte esprc:ssivo). 

,, ] '. } 1 )5 ~ ~ -: p J\ JYtîQtl kK_; C: * ~ 
· Fr un - ză ver-de si-o zmin - r:ea _ Fr:.:n-ză :rf:- de ' . . 

a tempo 

JI }l J1 ) ! I ): Js ,j 

Frunză verde şi-o zmicea, 
Pisti-un deal şi o vălicea, 
Acolo-i puicuţa mea 
Şi mi-i drag să mărg la ea. 
Puicuţa când mă zărea 

Înaintea mea sărea. 
Oliolio, mândruţa mea 
Tare bine mă ţinea, 

Şi mi- i dreg să merg fc _ ea, 

Şi mi-i drag să mer g _ !a ~ea. 

f Y!i. 9 j " li 
Că-mi da feliuri de bucati 
Ca să prind la sănătati; 
Şi-mi da vin de băutură 
Ca să prind la voie bună. 
Dară ie că m-au lasat 
Şi eu alta mi-am luat, 
Pisti alt pacat am dat, 
Mai mare şi mai ciudat, 
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Că-mi da borşu nesărat 

Şi mintea mi-o tulburat, 
Vitele mi-o spariet, 
Mâţele o strechiet. 

În păduri o-am spânzurat 
Şi când lupii mi-o mâncat 
Eu de pacat am scapat ! 

252. Puiuţul meu cel dintăi 

Ms. 6, XLI, 15/2015 AIEF 

Frunzuşoară măr gutăi , 

Puiuţul meu cel dintăi 
Nici la moarte să nu-mi vie, 
Lumina să nu mi-o ţâie , 

Icoana să nu-mi săruti, 
În groapă să nu se uiti, 
C-acolo de 1-oi simţi 
Nu m-oi putie hodini, 
Că m-onvăţat a iubi, 
Făr ' di iel nu pot trăi . 

Mă pun sara la mâncarie, 
La dânsul gândesc mai tarie; 

Casandra Lupu, ţărancă , 1 O ani 
Pojorâta, 20 august 1913 

Mă pun sara-n aşternut , 

La dânsul gândesc mai ult. 
Pernuţa mi-ontorc pi faţă , 

Mă visez la dânsu-n braţă. 
Du-tie, badie, ducă-tie , 

Dor di minie-ajungă-tie 
Zâua îmbrăcându-tie , 

Sara de s călţându-tie. 

Să ti-ajungă dor cumplit, 
Să-ţi laşi ingura pe blid, 
Să vezi pe mă-ta murind, 
Să vii la mini râzând. 

253. Văzui soarele ieşind 

Ms. 22.225 a, 46/1103 BN Vasile a lui Ioan Sireteanu, orăşean, 75 ani 
Siret, 14 iulie 1909 

[Moderato] 

t-riCtJ r · 
zui son - ,-2 

i _fl@ .ptLJ .d 
- le _ „ ---- ie -~ifl tf 

,. _ , „ ~ ~ ~ ' ~ ~ I -Wifîzt · JJ=" - d??·+ · - 4ftt · $F~4#3 
t.. Şi-o __ pă - să - rui - că __ vi -nind 
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Văzui soarele ieşind 
Şi-o păsăruică vinind, 
Şi zbura-n priajma mea 
Şi de mila mea plângea. 
- Păsăruică , rândunea, 
Doară ieşti din ţara mea, 
Am să-ţi dau o cărticea 

Ca s-o duci la maica mea. 
Ea să vadă şi să creadă 

Cât mi-i inima de neagră, 
Ca calea de primăvară 
Călcată de multe cară, 
De cară gospodăreşti 

De catane-mpărăteşti. 

254. Prutule, a ă vioară 

Ms. 22.225 a, 68/1447 BN 

gri? cer-nea ·· Jă. 

Prutule, apă vioară 

Face-te-ai neagră cerneală , 

Rochiţa să mi-o cemescu, 
Pe mauţa s-o jelescu 
Că ia bini m-o-nvaţatu, 
Dară eu n-am ascultatu. 
- Poartă , fată, ce-i purtau 
Numai nu te măritau; 
Poartă fir de semenicu, 

Iftimia Lojinschi, ţărancă , 45 ani 
Cârn ulung, 19 noiembrie 1909 

\,.___.: -

Fa - ce - te-ai nea - gră cer- nea - li:, 

ÎTI'4*l 
Mai aşteaptă mândr-un picu; 
Poartă fir de maioranu, 
Mai aşteaptă mândr-un anu. 
Foaie verde de pe baltă, 
Lasă vântul să mă bată 

Sânt, sânt vinovată 
Că m-am cerut măritată , 

Să fiu de s oacră mustrată, 

De barbat neîntrebată. 

255. La fântâna cea de piatră 
Ms. 22.218-22.221, VI, 51797 BN Ileana Frijan, ţărancă, 35 ani 

Baiaşeşti, 16 august 1908 
t A ndan~e ] 

&+ -- ~ :+- ; iÎE:&~-~ -,= .#E.; ~ , J : ~ 
i..c ( '. · 1-- ! -n ~-: 

&i J ®Ju -I @ [r {J fi , · ~ ~ ~ 
cea _de_ p ia -t ră, -?e - de-un f l ă - c ău - 1i o - )'.J - t ă, 

Se -de -u .7 f lă -r au_ si_ o - f a - fă. 
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La fântâna cea de piatră 
Şede- un flăcău şi o fată. 
Nu ştiu cât o zăbăgit , 

Multă iarbă-o tăvălit. 

S-o sulat fata plângând 
Şi flăcău mângâind: 
- Taci, tu, fată , nu mai plânge, 
Am o vacă şi-o giţe , 

Vindge-oi vaca, ghiţaua , 

Şi ţi-oi plătci fetcia. 
- Vaca, corbghii ţi-o mânânce 
Şi ghiţaua, scorpcia, 
Şi tătă averea ta 
Nu-mi plăteşte fetcia 
Numai cu cununia. 

256. Cie mi-i drag pi lumea asta 

Ms. 22.222, 122/532 BN Ion Bidirel, lăutar sătesc (voce-vioară), 48 ani 
Stu ca, 29 iunie 1908 

! J.__ &@?) ,J . ~ 
Fr un-ză ver-di di-a - vră - m e asc ă 

„ ... 
- fie mi-i dîag p i Cz'"e- mi-i drag pi lu- mi as-· fa, 

tt & JJJ J. ~ t7{f & J J 
fu - m i ~ asta? N:i - mai ca - !u s1 ne - vas- 'tr., 

Nu- moi ca - f u 

Frunză verde di-avrămească, 
Cie mi-i drag pi lumea asta? 
Numai calul şi nevasta. 
Calul bun mă călăreştie , 

Nevasta că mă iubeştie, 

Mă spală , mă primineştie 

Şi la pat că mă pofteştie, 

Cu oghialu mă-nvăleştie , 

Cu aghialu de aclaz, 
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;; ,i __ ,7e - 'la s fa . 

Mor duşmanii di năcaz. 
Că duşmanu ardi-1-aş, 

Nici în casă să nu-l laşi. 
Să ardă ca un cărbuni 
Că-mple satul de minciuni. 
Că mâncat îs di duşmani 
Ca iarba di boi bălani; 
Şi mâncat îs di străini 
Ca iarba di mărăcini. 
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257. Dumnezeule cel sfânt 

Ms. 22.222, 137 /844 BN Paraschiva Erhan-Cnejec, cântăreaţă s ătească , 37 ani; 
Nicolai Pazari, lăutar sătesc (vioară), 28 ani 
Gura Sadovei, 22 august 1908 

Dum-ne·- .ze ·- u Je _ . __ _ _ _ ce( _ sfin-11J., 

[ J „ • b'"' um :u scw- a pe __ · pă -mîn- /f!, [ ă ieu c t i.1 
. - . 'I ®@ p f' j. Jd1J ",] 1· @ lj JŢ: 

de _ _ ând .sin-tu, Că ieu o fin de __ cfifd sîn-~u . 
„. ' ~ 

& I li: fi [) J j I Jj) @"J J „ I )?-J j ~ 
Că ___ fe - me-.ia rău _ mă_ te - me, 11- 0 i pă-zi !f Î 

~ 1. ·, 2. . . . . 

&a D €J J: J =li 4]Jll fiJ: 2. 11 &: t=1 
~ ~ ~ 

n-a - re _ vr2-mP., n-a rt:_ vre-me. 

Dumnezeule cel sfântu , 
Cum ţâi scârbă pe pământu 
Că ieu o ţân de când sântu. 
Că femeia rău mă teme, 
M-ar păzi şi n-are vreme: 
Zâua are mult de lucru, 
Cătră sară-i plânge pruncu, 
Pruncu-i plânge-n scăldătoare, 
Ea boceşte-n gura mare 
Că bărbatu o urăşte 
Şi cu-o fată se iubeşte; 
Că-i bărbatu-n şezătoare 

În brate cu-o fată mare, 
'I dă guriţă-n sărbătoare 

Şi popas în lucrătoare . 

Iar în cele luc rătoare, 

Cinci ibovnice mai are. 
Vecina o amâgeşte, 
Ea, proasta se potriveşte, 
Ziua, noaptea, tot boceşte 
Şi degeaba se scâ rbeşte. 

Şi mie nu vrea s ă-mi creadă 

Şi să-şi caute de treabă. 
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258. Când la oaste m-au luat 

Ms. 22.225 c, 26/1533 BN Casandra Pribeagu, ţărancă , 17 ani 
Părhăuţi , 30 ianuarie 1919 

I Andante moderato l 

~ 
~ ~ ~ . 

; ~. / 1 J J I _ ;)4ţ.: (?>- IJ 
~ 

- • 5 
roa -ie ver-de lemn us-ca - f!!. Foa -ie ver-de ± · T '! 

j": t! tfl9- --f.~ 1 1 J ~~::--Ft]FfJ B J 
l~ma_us - caf, Gnd ia oas-fe m-pu_(u - a~ 

î..' ; 
-~JgJ J !I 

Gnd fo cas - te :n-ai.'- lu - at 

Foaie verde lemn uscat, Pădurea cu frunză deasă , 

Inimuţa mea îi arsă; 
Pădurea cu frunză rară, 

Inimioara mi-i amară. 
Ardă-te-ar un foc , pădure , 

Cu zmeură şi cu mure, 
Drum prin tine să se facă 
Ca să trec la a mea puică , 

Două vorbe să-i vorbesc, 

Când la oaste m-au luat 
Prin străini m-au străinat, 
Nime nu m-a mângâiat. 
De puica m-am depărtat , 

Altă puică mi-am luat 
Şi-am luat-o-ntr-o părere 
Ca s-o am de mângâiere 
Pân' puicuţa mi-o adduce, 
Mândra, scumpa mea şi dulce. Inima să-mi răcoresc. 

259. M-au făcut maica frumoasă 

Ms. 22.222, 44/418 BN Emanuil Verenca, student, 21 ani 
Ruşii Mănăstioara, 25 februarie 1908 

(Andante] . . / --:--... . . 
j g F' Q •· C fJ r @ • I :=p ff tl · 

Frun-ză Yer-die nr - gi - noa - .să , F r u ~ă v~r-die 

. ,~, 

-~ rµ m p F ! i f:~P g a J 
. J . )J ,v - • 

ru - gt - noa-sa n-au_ te - cur mat -
. 3 . (J. ) ) 

~ @@@J. !)1fJ5@1@;[;1.j ll1 
ca __ fru-maa -să , f1-au fă - cu ,!. . mai· - ca _ _ fru - mo o- să. 
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~~'; ·-g 
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210 



Frunză verde ruginoasă, 
M-au făcut maica frumoasă. 
Die frumoasă cie ieramu 
Nici bună cale nu damu. 
Zâc şi zău şi pe-a mie legie 
Că de-amu n-oi mai alegie, 
Pe cie cărăruş-oi mergie. 
Cărarea voinicului, 
Voinic marie şi tâlhariu, 
Un cal negru şi fugariu. 
M-ai adus şi m-ai adus 
Şi la gre calie m-ai pus. 
Nu-s în rând cu nevestelie, 
Nici în rând cu fetelie, 
Nici în rând cu iezilie. 

lepile-s la iarmarocu, 
leu îs cea fără norocu. 
Tu tie duci ficior în lumie, 
leu rămân fată cu numie; 
Tu tie duci şi îi giuca, 
leu oi sta şi-oi legăna 

Şi din gură-oi blăstăma , 

Blăstăm mare şi di focu 
Sî n-ai pi lumi norocu, 
Să ai casa cucului 
Şi hodina vântului, 
Că nici cucul n-are casă, 
Nici vântul ţară aleasă, 

Şi să îmbli cât îi anu 
Din ţară-n ţară ca banu. 

260. Când eram la maica fată 

Ms. 22.225 b, 59/1934 BN 

Cînd ie- ram ia 

Ana a lui Nistor Timu, ţărancă, 22 ani 
Gura Sadovei, 16 au ust 1913 

mai - ca~ fa tă 

U.JJ 

EJ@1)1~ 
Ie-ram mîn-dră fă - u - da - tă. 

Când ieram la maica fată, 
leram mândră lăudată. 

Di lucram, di nu lucram, 
Draga maicii tot ieram. 
Da' di când m-am măritat 
Tăti, tăti s-o schimbat. 
Şi-o venit mama odată 
Cum trăiesc ca să mă vadă. 

Cum o-ntrat m-o întrebat: 
- Bine-i, fată , la bărbat? 
- Ardă-I focu, măritat , 

Că tari rău m-o mâncat. 
Vini bărbatu din camp 

Şi mă găseşte plângând. 
El cu ghiciu mă croieşte, 

Iac-aşa mă drăgosteşte. 

Nu mă-ntreabă de-am mâncat, 
Da' mă-ntreabă ce-am lucrat. 
Dar şi soacra ni-i prea bună, 
Mă huieşte totdeauna, 
Cătră vecini mă huleşte, 

Bărbatului mă pârăştie 

Şi tot una-mi pune vină 
Di cie nu sânt gospodină. 
Decât m-aş fi măritat 
Of, mai bini spânzurat. 
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261. Când eram, puie, -amândoi 

Ms. 22.223, 350/232 BN Filemon Milici, ţăran, 36 ani 
Soloneţ, 19 noiembrie 1907 

-..........:___. . '--' 
c-a - min -· doi_ ._ A - 1•eampaL(n_ grajd/a bai: 
a te po rit. 

$JL~~~:~:PA~ts ~Jc~i==~ „ ~3li)~i!~ 11 ~5l§l 
A - VNJ!n paL în _ grajd la bo~ 

Foaie verde de trifoi, 
Când eram, puie, -amândoi, 
Aveam pat în grajdi la boi, 
De dormeam noi amândoi, 
Şi sta caşu între noi 
Şi turmuţele de oi 
Şi girezile de boi, 
Hirghiliile de cai 
Şi prin pomăt aveai roi, 
Unde ne iubeam noi doi. 
Casa-ţi era zugrăvită , 

La pârlaz aveai oglindă. 
Dar eu cum te-am învăţat 
Tu că nu m-ai ascultat 

Şi pomătul l-ai lăsat, 
Boişorii ţi-au furat, 
Girezile au fugit 
Şi turmele au pierit, 
Dar caşul l-ai păgubit 
Şi patul s-au pustiit, 
Noi, mândră , ne-am de s părţit. 

Trifoiu s-au vestejit, 
Casa ţi s-au răsipit , 

Oglinda ai prăpădit , 

Grajdiul s-au putregăit , 

Averea s-au isprăvit, 
La cuvântu-mi ai venit. 



262. Mândra me din ceri căzută 

Ms. 22.225 b, 35/438 BN Grigori Moldovan, orăşean, 33 ani 
Suceava, 15 martie 1908 

[l.\nd c1 nie J 

~, J. J? €J @a 
Foa - te ver - de _ ____ de 

Of, pui-cu · - fă , - · - ma ,-! 
. , -----"------

.14.ftn - drrJ me dÎn_ 

-..._.. 
Of. mÎn-dră d ra - gă , du! - ce __ fra - qa , 

'f li 
Of,_ .. pui - cu - tă, __ moî' ·----. _ __,_ ___ _ 

Foaie verde de cucută, 
Mândra me din ceri căzută, 
În lume nemaivăzută. 
Tu să fii a mnea mireasă, 
Tu care eşti mai frumoasă 
Şi din nouă ţări aleasă 

Şi din nouă târgurele, 
Ochii tăi lucesc ca stele 
Şi mi-au făcut mare jele. 
Când te ieu pe subsuori 
Îmi vine-un dor de plâns01i 

Să mă duc numai prin flori, 
Cum te duci între feciori 
Numai vii în ochii lor, 
Eu am jale şi plânsori. 
Când mă uit în faţa ta 
Ca-n oglindă m-aş uita, 
De tini nu m-aş depărta. 

Tu ce ieşti a mea dulceaţă, 
Nu te-aş mai lăsa din braţă 
Cât oi mai avea viaţă. 



263. De-ar fi mândra-o deal la cruce 

Ms. 6, C, 41/178 AIEF 

[ Andante] 

Veronica Marţineac , ţărancă , 18 ani 
Liteni, 27 octombrie 1907 

& ' @ ;§ ;§9 4t ,i j §* l@@ J. : I 
De -ar fi_mîn - dra-n _ _ dea/_/a _ uu - ce 

f~~@f@O t ) 1 @lSO J :111 
De-ar fi_ mîa - dr a-n_. _ de a/_ /a~ au - ce 

De-ar fi mândra-n deal la cruce 
De trii ori pe zi m-aş duce; 
De-ar fi mândra-ntre hotare, 
Aş merge ziua şi sara; 
De-ar fi mândra l â ngă crâşmă , 

Aş merge şi fără cuşmă; 

De-ar fi mândra mai aproape, 
I-aş cânta ziua şi noaptea; 
De-ar fi mândra colo-n vale, 
Aş ieşi s ă-i stau în cale; 
De-ar fi mândra jos la cruce, 
Aş scăld a -o-n lapte dulce; 
De-ar fi mândra la fânt â nă , 

I - aş da brânză şi s mânt â nă; 
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zi_ m-as du-ce. 
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De-ar fi mândra lângă vamă , 

Aş merge ca s ă-i dau sama; 
De-ar fi mândra la portiţă , 

Aş ţine-o numa-n braţă ; 

De-ar fi mândra la vecine, 
Aş ţine-o-n sân la mine; 
De-ar fi mândra l-a mea mamă , 

Aş ţine - o ca pe palm ă; 

De-ar fi mândra-n deal la vie, 
Ştiu c-ar fi a mea s oţie ; 

De-ar fi mândra în grădină , 

Ar fi a mea go s podină; 

De-ar fi mândra-a mea muiere, 
I-aş adduce must şi miere. 



264. Undi mergi, leii Catrină? 

Ms. 22.225 a, 13/1178 BN Ilie a lui Toader Nicoară, ţăran, 67 ani 
Frătăuţul Nou, 6 au ust 1909 

('}) _ } ,.... 

Fru.i.ză ver- de 
( ~ } 

de sul - ri - nă , 
'-,... 

. - ~ co-ra- n 1-1 gra - d1 - no 

~ ~ !.& l 

',Ji J; J1@ I j§} ) J 111 '~'~ 2 (') li 
Cc să sap _ __,_ ră - dă- ci - nă, 

Frunză Verdi de sulcină, 
Undi mergi, leli Catrină? 
- Pe carare în grădină 
Ca să sap o rădăcină, 
Rădăcina florilor, 
Otrava flăcăilor, 
Să beie să-nebunească, 
Pe mine să mă iubea s că. 

Ms. 6, C, 13/28 AIEF 

A:îdante; 

- Ce vii, bade, târzior, 
Or di mini nu ţi-i dor? 
- Cum nu mi-i dor, mândruliţă , 

Da' nu pot trece uliţa. 
Uliţa-i [cu] bolohani, 
Nu pot trece de duşmani; 
Uliţa-icu pietricele, 
Nu pot trece de căţele. 

265. Cucule, haiducule 

Domnica Iftodi, ţărancă , 28 ani 
Tişăuti, 23 se tembrie 1907 

W'"")i}d? J: ! - ?IiQT{jJ~i;J22@2jJ. - l 
::u-cu-{e hai - du - cu - !e, _- - of, of. of. - -

Cu-cu-te hai- du- cu - le , _ of, l/a -ra,....- vii:_ va -
rJ ~ 1 - . ' a-ca f!f. * k?----wgr_&n- Mffulw. _ ~11 

ra _ fe duci, __ Va- ra _vii_ va - ra _ te_ dun; 

Cucule, haiducule 
Vara vii, vara te duci, 

Mă nier iama ce mănânci. 
- Mănânc mugurei de fag 
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Şi cânt la lume cu drag. 
- Cucule, vină la mini, 
Mă jur că te-oi ţine bini, 
Cu pane de grâu curat, 
Cu vin dulce, strecurat. 
- Eu mai bine m-oi ţine 

Ms. 22.225 b, 56/798 BN 

Cu hrana ce mi-o plăce 
Şi-oi zbura pi undi-oi vre. 
Voi bie apă din izvor 
Şi-oi cânta lumii cu dor; 
Voi mânca muguri de-arini 
Şi-oi cânta la cei străini. 

266. Cu urâtu şi cu prostu 

Garafina, fiica lui Nicolai Cameluc, ţărancă , 16 ani 
Baiaşeşti , 17 august 1908 

[ Larg hetto: . . 
~- . -=±;;:±· - l- -~ ~ - . 
wf~v--r-SL§f'.@=t :·_ :J -~::: ţp:~~~~ 

Cu u -rî .; tu --~ ~ i _ c1.1_ pros - tu 

_, 7( · @,bt-f&t~[J 4lJ4=z~±t~ 
~; la po - lro pop- am_. _ _ fos ..: ~f y, · · 

& ~:: i 1sy t2 n . , @ D 1,J , 11t!iJ 
:. ~ i la _ _ .. pa - tro - - pop_ cm _fo;scfu. · „ · • · • : .- :· 

Cu urâtu şi cu prostu 
Şi la potropop am fostu. 
Potreopopu-aşa mi-a zis, 
Să mă duc la popa-n sat 
Că-acela m-au cununat. 
- Părintce, popă sătcesc , 

Cu prostu cum să trăie s c? 

- Tu muiere, tu nebună, 
Când au fost la cununat 
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De trii ori te-am întrebat. 
Cununia-au fost la mini, 
Ochii-au fost în cap la tcini 
Cu cini-ai vinit la mini. 
Cununia-i giug di şier, 
Trag într-însu pân' ce pier; 
Cununia-i giug di-aramă , 

Trag într-însu făr' gi samă. 



267. Pe cea mândră poienită 

Ms. 22.225 a, 217/1439 BN Petrea Merilă, cântăreţ sătesc, 13 ani 
Cârn ulung, 19 noiembrie 1909 

Foiliţă romăniţă, 

Pe cea mândră poieniţă 

Se primblă o copchiliţă 
Cu părul lăsat pe ţâţă, 
Blăstămându-şi norocu 
Că n-a-avut parte de dându. 
Pasăre galbănă-n pene, 
Mult mi-ai cântat fără vreme, 
Fără timp, fără plăcere, 

Fără gust inimii mele. 
Când ţi-ar chica ciocu jos 
Să nu-mi cânţi aşa duios; 
Când ţi-ar chica ciocul tău, 
Tu mi-ai făcut traiul rău. 
Când te-aş prinde-n mâna me 
Cu cuţitu te-aş tăia, 

Sângele corghii ţi-ar bea, 
Carnia cânii ţi-ar mânca. 

268. Părăuaş cu apă rece 
Ms. 22.224, 8/262 BN Domnica Bădăluţă şi Ileana Urzac, ţărance(?) 

Teodoreşti, 22 noiembrie 1907 

® ,~~ ::„rîfEJ &+st9J·L · ~-=e JJ~rJD -- m 
P ă -r ă - 1.1as _c:u ___ a-pă_rece Pe fa_poar-fa~ 

mei -cei„_, __ rre - ce ,__ Pe la ·- pocr-fa _ mai - cei._ frece. 

&r i II 
t,.; Ci 
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Părăuaş cu apă rece 
Pe lapoarta maicei trece. 
Maica iese să se spele, 
Dă di lacrămile mele. 
Maica prinde-a se spăla 
Şi de chetre-a întreba: 
Nu m-a văzut undeva? 

M-o văzut în lumi îmblând 
Cu lacrămi pe-obraz curgând, 
Lacrămile mari ca bobu 
Că acelea mi-au ars trupu ; 
Şi mai mici ca mazărea , 

Că-acelea mi-au ars faţa. 

269. Scârghitu-i omul cu gloată 

Ms. 22.227, 282/883 BN Rozalia Chiruţ, ţărancă , 40 ani 
Cârn ulung (Sihlă), 1 octombrie 1908 

~ Ccn :n o :~ c; 

~~~· ,_ } ~ ~~-t- : ~~ ~~~ ~~·~=;z~ - ~ 
,- . .-C: t -I;: - ::;:;.;-; - :--0 ,_., - :; ;.? _ ic .: , 

fl ;;_Z}~~ .' : · :_-: _ t~;f~9~:z1a)~~ 
- ... mut ._ cu 9ioa ·- tă 

Frunzăşoară iarbă lată , 

Scârghitu-i omul cu gloată 
Şi de una şi de alta. 
Pân' ce-i gloata mititie, 
Scârghitu-i, da şi nu pre. 
După ce gloata mai creşte 
Scârba nu se mai găteşte: 
De-i fecior, îl cătuneşte 
Şi de-i fată văduveşte, 

218 

Scârba nu se mai găteşte. 
Frunzuliţă stejărelu , 

Până iera tinerel 
Păşteam oi pe Blănărie! , 

Uni mă culcam dormiam 
Şi di scârbă nu ştiam. 
Şi die când am crescut mare 
Trupul mieu hodină n-are. 



270. Cine m-a făcut pe mine 

Ms. 22.222, 971715 BN Alexa a lui Toader Cherar, cântăreţ ţărănesc, 35 ani 
Cârn ulung, 26 iulie 1908 

'. A:;donie mocerofo] 3 

Yf'# ~-;~#-r f'---t~~t? iI:J J 
Frun-ză ver-de triLrrras-li - fle; 

··· ···. 

~ . iil :î J 1 ~ iii J• ;J;i 1 QbHtHn , J 
· · of, of, . Ci - ne nr-a ffi .wf __ pe __ mi - n E 

ff.@)~@ i J~Jl l• Ji.1 @_i§) Jl~. I 
of'--of. of. ,,,. Îi p{ă-cectra- cht - lJ -- hi-ne. 

Frunză verde trii masline, 
Cine m-a făcut pe mine 
Îi plăcea raciu bine; 
Cine m-a mai botizat 
Bea rachiu nemăsurat. 
Dau-ar Dumnezău să deie 
Frunza-n plop să nu mai steie, 
Crâşmariu pin somn să pcheie, 
Să rămâie crâşmăriţa 

Să mă răfuiesc cu dânsa. 
Ce-am fost dator m-au iertat 
Şi de băut mi-au maid at. 
Fost-am om şi eu pi lumi, 
Cine m-o văzut, m-o spuni, 
Puicuţă cu haini buni. 

@~bi Q I 

Saleaca inima mea, 
Cum a prins a mă dure 
Şi nu ştie nime d ice ! 
Când ar ştiu cineva, 
Mult ar sta şi s-ar mira 
Cum mi-I mie inima. 
Şi-apoi, puica aşa-mi zâci, 
Să-mi ieu cal şi armi bune 
Şi să merg cu dânsa-n lume. 
Dară stau şi mă gândesc, 
Cum în lumi să trăiesc? 

Toată lumea-mi zâce mie 
Că nu-s om de omenie, 
Dar aşa nu vreau să hiu 
Cât oi hi pi lumi jiu. 

219 



271. Auzi cum răsună valea 

Ms. 22.225 b, 63/1041 BN Casandra a lui Alexa Bacrău, cântăreaţă sătesc (oarbă) 

Uideşti, 28 iunie 1909 

S• ~ .; f . ~· ~ I 
• 

1
1 mm - uru - ,a-m1_ :' - 11e __ ca - ea, 

. ( ~ . ~ ) 

'~e 11 
} ® to I tJ q{) )1 y ~ li @·I ! Q ii 

Şi min-drp- ţa-.rni_ ~ - ne_ ca-fea. 

Auzi cum răsună valea 
Şi mândruţa-mi ţine calea; 
Auzi cum răsună dealu 
Şi mândruţa-mi ţine calu. 
Colo-n vale la izvoară 
Mândruliţa mă doboară; 

Ms. 22.225 c, 27 /1048 BN 

Colo-n vale la fântână 
Mândruliţa mea suspină, 
Plânge c-a rămas străină. 

- Vin' la mine, dragă, vină, 

Eu nu te-oi lăsa, drăguţă, 

Şi te-oi mângâie, mândruţă! 

272. Cine, dragă, ţi-a şoptit 

Mihai Branu, cobzar şi lăutar sătesc, 55 ani 
Uideşti, 28 iunie 1909 

c/o -co - ti _,- .. 
'- ':::! • 

.. J5. · LJ_ ·~ - . ~--- . --- -'-s-~ ~ 
~- ~ - c~-„111F= .Jd 

ro -- ~b f e rreu -gra fi - aÎ [r~: -. , ~~ 

Foaie verde clocoticu, 
Cine, dragă, :/ţi-a şoptitu 
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Rochie neagră :/ţi-ai croit, 
Rochie neagră de mătasă? 



Zor' de ziuă :/ se revarsă, 
Du-te dragă:/ dar acasă . 

Eu acasă nu m-oi duce 
Batâr ziua :/ să m-apuce 

Ms. 6, XLI, 5/2005 AIEF 

Die s-ar facie dealu şes 
Şi valia bună di mers, 
Cu lelia s ă mă-ntâlnesc , 

Două vorbe să vorbesc, 
Inima să-mi răcoresc , 

Două vorbe tăinuite 
Să lie ţâie mândra mintie. 
- Haidem, puică , să fugim! 
- Dar undie să pribegim? 

Că guriţa :/ţi-o fost dulce, 
Şi eu m-am întărziatu , 

Zor' de ziuă :/ m-apucatu 
Şi eu dragă :/ am oftatu. 

273. De s-ar face dealu şes 

Savin Mezdrea, ţăran, 25 ani 
Doma Candrenilor, 19 auo-ust 1913 

- La răchita cu frunza. 
- Dar cinie ni-a cununa? 
- Iesti-un popă între fagi 
Şi cunună pie ciei dragi. 
Punie luna nună marie 
Cum s amă în lumie n-arie, 
Luceferii vornicei, 
Iar stelielie vor fi druştie. 
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Ms. 22.224, 137/1044 BN 

274. Cum arde inima-n mine 

Casandra a lui Alexa Bacrău, cântăreaţă sătească 

(oarbă), 60 ani 
Uideşti, 28 iunie 1909 

Frun - z ă ver - di frii_ :nas .- fi 

~ f. J1 J J ~ - - s--~_, -- - _ ~~ - - · -- r ~ - .. „_!_ t::r=~ = =L :. ~ 7 j 1 
. ""5 r:: 

fnm - ză ver-di f; ii_ ,71ns- lh; - [u _ ..,,- -dqi_ r -
. I • • 

Frunză verde trii maslini, 
Cum ardge inima-n mini! 
Puţintică ce-au rămas 
Şi-aceia de dor mi-a ars. 
D gi la deal de casa ta 
Mi se primblă iubita, 
Se primblă şi se roteşte , 

De mine nici nu gândeşte. 
Frunză verde de-un chiperi, 
Câte stele sunt pe ceriu, 
Numai luna şi o ste 
Ştie de patima me 
Casa ta cea lăudată 
Tătă la crâşmă-i cărată. 



275. Ce mergi, murgule, -aşa greu? 

Ms. 22.224, 209/810 BN Cassian Monor, ţăran , 45 ani 
Brăieşti , 18 au(}ust 1908 

(} .. ~ i t :·- Î (OC - •7Jf! -
I ' • 

...__ :::::::::::> ~ 

m:.ir ..... gu - !!.1 meu? Nu __ mi-i - grpu de _ _ _ 

fru - p!J_ tci - !:;, 

Frunzuliţă şi-un dudău , 

Ce mergi, murgule, -aşa greu, 
Ori ţi-i greu de trupu meu, 
Ori ţi-i foame, murguţul meu? 
- Nu mi-i greu de trupu tău , 

Dară ţi-i năra v ul rău : 

Tu la toate crâşmele 
Te iubeşti cu mândrele 
Şi eu razim poprelele 
Şi ovăz ni [-s] stelele. 

Şi fânu nuielele 
Şi grajdiu ni-s gardurile. 
Stau la crâşmă sub părete , 

Pchier di foame şi di setie. 
Tu ţii mâna la mândra-o sân, 
Aş sta şi eu cu botu-n fân ; 
Cum ţi-i drag cu puica-o vie, 
Aşa mi-i setie şi mnie; 
Cum ţi-i drag cu puica ţie , 

Aşa mi-i foame şi mnie. 

Interpretul cântă primele două versuri ale textului pe rândurile 3-4 ale strofei 
melodice. 
[p. 304] 
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Localitalea de origine 

Arbore 
Baiaşeşti 

mcteuţi 

Berchişeşti 

1. 

Botuşana 

Brăieşti 

Bucşo aia 

Burla 

Ca ci ca 
Calafincleşti 

Capu Cimpului 
Capu Codru lui 

Cajvana 
Chilişeni 

Ciocăneşti 

INDICE DE LOCALITĂŢI ŞI INFORMATORI 

Localitatea în care s-a 
făcut culegerea 

2. 

Cernăuţi 

Cernăuţi 

Cernău\i 

Anul 
cule
gerii 

3. 

1908 
1908 

1909 

1908 

1908 
1908 
1913 

1909 

1915 

1908 
1914 

1914 
1908 
1914 
1909 
1913 

Informatorul (unde nu pre c izăm ocu
paţia sau ori gine s ocială, Voevidca 

menlioncazft „ţii,ran / ţ i\ra nc ă ") 

4. 

Trifon Casandril, 40 ani 
Camciuc Ga ratina , 16 ani 
Frijan lleana, 35 an i 
Mihalovici :\!arghioala, 32 ani 
Cazac Catrina, 20 ani 
Cazar Petrea, 23 a ni 
Cazac SaYcta, 16 ani 
Lucescu Vasile, 38 ani 
Ianuş Rahila, 42 ani 
Panţiri Ana, 38 ani 
Boca Catrina, cleYă, 10 ani 

Monor Cassian, 45 ani 
Ciofu Ana (Joa na ), 20 ani 
Săhlean Paraschiva, 25 ani 

Moţoc Axenia, 30 ani 
Torac Odochia, 41 ani 
Panţtr l\Iihalachi, 30 ani 

Cioca n Casa ndra, 36 ani 
Alexei E li sabeta, 11 ani 
Bodnari u c Pavel, 25 ani 
Caciur Dom ni ca, 14 ani 
Lauic Toader, ·13 a ni 
Lazor Zaharn, 42 an i 
Lazurca \ ' asile, 23 ani 
Lazurca \ "ictori a, 15 ani 
Turlurean Va~ ile , paroh · gr.-ort.., 62 ani 

Croitor Spiridon, 26 ani 
Nedeie Saveta, 21 ani 
Chi1ilă An:;t, 28 ani 
i\foldovnn Leonorn, 21 nni 

l\!oroşa11 Ilie, 47 a ni 

Nr. crt. 1n volum 
Nr. crl. tn manuscrisu J 
original (i 11 paran l eză) 

2(866) 
266(798) 

255(797) 

5. 

176(795), 188(796) 
56(1071) 
245(1063) 
93(1069) 
46(1067) 
117(822), 129(823) 
95(821) 
183(858) 

275(810) 
66(1916), 163(1917) 
1(1909), 71(1913) 

67(1113), 218(1111) 
86(1117) 
208(2302) 
60(852) 
102(2067) 
15(2057) 
105(2061) 
34(2066) 
236(2052) 
170(2059) 
167(2062) 
147(2070) 

108(2201) 
187(831) 

137(2219) 
49(1978) 

49(1978) 
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1. 

Clmpulung 

Cum:incşti 

Co.;tî11a 

Crasna 
lJoro Lca-Plultlni\ :\ 

Doma-Can<lrrnilor 

lJ r n goşn 

lJrăgo i eşt i 

Fr ă t'i11 tul i~fo u 

Frălăuţul Vcl'.hi 

Fundu -l\!oldo\'d 

G ~i l :l ue ş li 

Cr.foiccşti 

2. 

SuceaY•\ 

3. 

19(J8 

mos, mol) 

l l)l)f) 

1 \H!/ 

HJ(1i', HIO~ 

I \l 14 
19(J8 

191:; 

100!) 
J\JUG 

HJ08 

l!:J{)!) 

J \i07 

1910 

4. 

CherRr Alexa, clntăre! \~r [ 111 csc , 35 ani 
Cltiorn ţ Hoznli:i, 40 ani 
Creţu l'ctren, l<'.iular săte s c (\·ore, vionrii) 

% ani 
Dornca11 To ~ 1dcr, ca1dor lii sez icc"·, 51 ani 

Lojiuschi l!tim i!l , 45 ani 

i\lciili1 î'ctrcn, clnliireţ s:1t•,sc, 18 ani 
~islr:w ~ <:hi Teodor, eh:v, 1 :J nnl 

Ifa.idtm ~i cc 1lai, 22 aui 
T1 odirn.' iU<' CasamlrH, 11 nni 
Homnş1 •n n Vi clor ( ?) 
t ;hc r1 11:1.11 Tanasi, 28 ani 
Ge11 1:n1ar Ioana, 65 ani 
H.n ş u il laria, 23 ani 
Copri\ Cu!inic, cln\i\ rc \ s~ . tesc, 21 ani 
:\lezdrr.:i Carp, 28 :mi 
l\lcztln·a Snvin, 2f• an i 
llugt\ A lc:xnn dra, 21 a ni 
l'l'lr<'•,1k Hoxn111fo, 1 ::> un i 
Dcnc A11:1, 15 ani 

Snipc:H i l 'uc hiţa, tll an i 

Sciipc:i\ Cllil'ih:1, ~ a aui 
~icc1ar ~ · L ilie, (; ',„ nai 
.ls lr:d i 1 i ~·ana, 17 ani 

Burdn i1·ti lftitnia, (J tJ ani 
Ci1u1 ;;. ·.: .\ x.111 ia, 74 :rnl 
l'OJ "•\ ·,„: Cas:rnd.r:i, 5G mii 
Cucinn:<11l Ya sile, cantor hi s. aux., 2-1 :mi 

Chernsi111 Snveta, 21 ani 
Gherasim Flonrea, 10 nni, :\loroşan 

i\ lilm lach i, butar, 3:.l ani 
Boure:m Glirheria, 13 ::mi 
Grămadă EHr,aYeta, 1 l:l .ani 

5. 

2i0(715) 
75(881), 2G9(883) 

72(902) 
13(839) 

84(873), 202(Bil) 
234(1441) 
149(1441), 267(14:l!l) 
113(222) 

2-1-1(546) 
224(ii::i:l; 
79(,n) 
fi'.!:(2181) 
tM(660) 
141 (1358) 
1:.l2(HJ\J:3), 128(19HO) 
104(2003) 
2:l2(2004), :n.'3(2005) 
221>(1!Wi), 2:.li(HW) 
17i(198) 
229(4), :.?;! ~l (la), 

242(1 56i) 
112(67!i), 240(678), 
247(677) 
9(682) 
264(1178) 
51(1225) 

178(771) 
::(100) 
80(758), 130(756) 
08(1235) 

2Hl(29tl) 
180(302) 

76(1553) 
68(1549) 



1. 

Gura Humorului 

Gura-Sa<lovei 

Gura Solccl 

Horocln!cul !le Jos 

Horoclnicul de Sus 

Iacohc11i 
l a cobeşti 

Ilişeşti 

Liteni 

Lndihuniora 
Lucilr cşt! 

Marginea 

focobcşti 

Suceava 
Ccrniiu\i 

Bosanci 

Buneşti 

2. 3. 

1907 

1908 

1913 

1907 
11l11 
1912 

1907 
1921 

1009 
Hl08 
1007 
1908 

l!J07 

Hl07 

1007 
1!108 

1909 

4. 

Gutău Eleonora, 13 ani 
Moroşan Agripina, 21 ani 
Bclcca Rahila, 17 ani 
Lupu Veronica, 18 ani 
Erhau-Cncjcc P a raschiva, c!ntllreaţ ă 

sătească 37 1wi 
Ici. şi Pazari ~icolai, lăular şătcsc 

(Yioară), 38 aui 
Pisdcli Ioan, 30 ani 
Latiş Simion, 27 ani 
Rusu Mihai, 18 ani 
Timu Ana, 22 ani 

Tlnm Anghelina, 20 ani 
Andrlnn Ilie, 12 ani 
Icuciu Anghel, lăutar să1esc, 36 ani 
Popescul Dimitrie, 26 ani 

Tiron Onofrcl, gospodar şi factor 
poştal, 30 ani 

Icroftci Mihai, lăut a r, GO ani 
ltflncn Ana, 20 ani 
Ivolcţ ncvcca, 15 ani 

Blrlean lert>.mia, cantor hisc1-iccsc, 3:2 ani 
Lupull':IC Ioan, 22 ani 

Clrnpan Paraschiva, 68 ani 
Hoşm 1\farina, 41 ;iui 
Doboş Filaret, prof. liceu în Suceav:<, 

26 ani 
J\larfineac Gheorghe, :rn :ani 
ll!aximiuc Catrina, 1 n ani 
l\larţincac Veronicrt, 18 ani 

Husu Dumitru, 20 ani 
Sam:iue l\'li\dillina, GO ani 
Furcaş !lfaria, 20 ani 
Rotar Vaşilc, 37 ani 

5. 

42(1548), 121 (1546) 
113(1552) 
132(14a) 
131(215) 
234(896), 240(7-15), 

257(844) 

94(773) 
215(1954) 
199(1 !138) 
26(1945), 101i(Hl:i3), 
175(19:J2), 2:18(1931), 
260(1934) 
145(1Y:J5), 245(1936) 
135(314) 
90(1667), 251(1680) 
::l/(1787), 74(1780), 
143(1784) 
144(1791) 

12(17) 
124(2UJ.)) 

62(1113) 
231(917) 
115(312) 

89(:i70) 
10(565) 

155(55) 

7(182) 
:213(185) 
:w3(t78) 
207(72), 209(7.fo) 
212( :J:16) 

36(1128) 
91(1138) , 197(11:lil) 
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1. 

i\liină~ Lire a 
Humorului 

'.f;1zăn,\ie~!i 

'.li toc11 l 
Ure1 go :nirnei 

'.luşcn i\ a 

:s'eljJ ilta lia 

Opri~e11i 

Pultinousa 

Pi1rMuti 

l';ltr::lu\ i pe SuccH Yii 

Poit~ni 

Poieni-Solca 

Pojortt a 

RomAn e şti 

2. 

Suceava 

Ceru iiuti 

3. 

100i 
1913 

1907 
1907 

1 fl(j(J 

1808 

1909 
1907 

1907 
J 91(1 

1 !108 

1908 

1 ll ! U 
l !JU\I 

1914 

1908 

1907 

4. 

Smcr<·inselt i Ele11:1 , so! if.' inY{l (.l1t or , 23 ani 
Î.nznia Ca,:u nlrn, 17 a ni 
Po~toYi!'i Suw!:1, 1il :a ni 

Tiron lkana , Ui ~ni 

:\h1sc";I A lexa ndrn ( "!) 
Trifoiu l1a ri;1 , '.W :mi 

!;\nlropa Julia , so \ie r:i ze s, 54 ani 
lll'lnz:l lo:wa , 60 :rni 
~ in<'nr l' nra~d1ivu, :!() an i 
l'opoY i\'Î lncolo , 14 ani 
Bndro1 1 Lttrina (";') 
Br:1du C~lrina , :JO 11ni 
Ttdrag;-, l.h111111icu, l!I ani 
Cozuhaş (;]lt' nr ghi, 27 :mi 
G twr Ya n \ -ici ori a, ·18 :mi 
Pl'iheu~u Casandra, 14 ::tni 

f111nie1lia llC'arw, 11 ani 
Hume. di a Snw la , :16 :mi 
<rherman \laraial:·1, 88 :lni 
Tur<"H lk:111 a, :!7 ani 
B a rbit·1· 10:111 (cit•), diriginte ~ c olar. : ~8 irni 
Turt1.1rt•rir1 :\l :n·la, :,;.! ani 
l :rllu Cat in\'a, 7fl :mi 
Rogda11i uc c \ni ţn, 4ti ;m i 
Puiu Z:rnfini, :-17 a11i 

Id. ş i Portic·<, <iheorgbe, IS11lar s:Hes~ 

(viuar•1) ·Hl an i 
Sli maC' Eug(·ni:i , :n a11i 

Be drule \ "ic lo r i:1, 18 ::mi 
l.upu Casandra, 1 O an i 
Lupu ~:lSll!SLl , 4X ani 

Lupu Teoclo>ia, 24 a11i 

Gafenco lon „F runză " , SO a ni 
Tofan Aua, 2Y ani 

HJ:l(J li) 
1 ;),4(1 811:-;l 
lii'1(1 !11 1:.!), 8ii(l 81J9) 
1114 ( 190:.l) 
:1:J(1 •1117) 
rn 1 ( 1 :rn) 
2 :l ii( 1) 

3:i(108:i) 
l O:l(li:h'i ) 
150(0:l0), 226(6 : ~1) 

181 (1 .')():I) 
:1Ci(87) 
t •'>•i(W.l) 
168(ciî) 
1 ()2(1 ;'i27) 
22i")( 1 ii4 4) 
:.!:'i8( l 3:1:l ) 
2-18(Dilll) 
11 ( 1.l41) 
i :.:l(\14-1 ) 
:>5(\14\1) 
220(,-):HJ) 
!l2(;J'.27), 241 (ii20) 
'. J:l( 5:ll ), fl\1(;1 '. l:I) 
1 t>G( lli:.!O) 
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]..,< ~ C'asn lui l'onic·iit> nr. 1 ; ~ : -, 

Pc cca 1111rtdr: i\ poien i~ii, nr . 'J.f.7 
Pc t: cl deal , P<'- CPa ,.,·1l'are. 11r. 1:l:i 
Pc cel dCT1l P" {'ea co ;; 1lţ ii, nr. fl-l 
P r rrl r.l<':: l , pc rcl 1ldtiţ,, H t'. :.! \i 
Pc- cle<1lu la r::isăril, nr. ·i ti 
Pe rlin jos de Ollul marc, n!" 1!H 
Pe d in /~ ios <ie Or:l;ie, nr . Hl 
Pe cirunml isl c1• merg cu, or. 60 
P e llr11111 n ţu-ndeltw~at, nr. 209 
P c malul unui p:\nîu, ur. l 02 
P e mine <:c· n HlU ruincu l, nr. . 1 \){) 

Pc su b ltrn:"t, lJe sn;J sh'lc, nr . 10:> 
Pc uliţa ar:r;n ~ '-llP~tS · '. :?i , nr. ,_;; 

Pentru tinr mln r lnilueă, 1tr . 167 
Pisti-1in deal ~i -o vălit.: l ,a , nr. :.! 5i 

Pin' CC\ eram copilijti, nr. 2·10 

Pini\ co<lnt frunz:i -.)i tin ~- . nr. 2.2 
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Plln:.;i mire:15ă şi ~uspinii, !li'. 140 
Porun\'it-au puica mea, nr . 56 
Prins-a u sclrha r ărli kin ii, nr. !J:l 

Prulule, npă vioanl, m. 2~ · 1 

Puica hadii cea frurunasii, n r . 91 
Puicii , de dragostea noastră, n r . lGO 
Pttişo„ <le u•icrl ă n l'a;,;1·:'1 , nr . 1H6 
Pnişorule de cuc, nr. :N 
Puiuţ c-a meu nu mai vezi, nr. 1'.!ii 
Puiuţu Hlf'U cel dillU i, nr. 2;,~ 

n. 

H n~c Halan după tlc:il, nr . •Vi 
Hilsai lună m:1i clÎ fo! l'<tbi\, nr. 142 
Huji\;1 <le )ll' J'i:irnr. nr. 175 

s. 

S;ira h 11 11 :'1, l'lt m ii duc, li!'. 191 
Sara bn mi nii- aş lua, nr. 1~ · 1, lti l 
Sara bunfi , ntl1Hfru1udt, nr. 231 
Sara (H' duu t11 s:irn , nr. H D 
S:irnca iniwu me, nr. 1i1 
~:I 11t1 cn·zi ferinn rlui, nr. Hn 
S(1rmanul sufk lul mP11, nr. fi7 
St:leal'a ini11ia 111 ca, lll' . :-:i 
Sdrb:'I <IZi, scirlJil ~i l\JÎll l', i1r. 162 
SC'irbllu-i Ulnll \ li iilu:.d:i, 111" :.! ii\) 
S-o clus enru l:i on: s, nr. 11 2 
S-o dus «llCIHl Hu.;,1l i111, nr. 24:: 
:)u11 ~ 1 1 ni-i~ l i1ăirnţ:.\, ni-i Sfii''"· n:" 1C-t 
S t;n.î vaka. lua i:'\ \ ·a lea, nr . 10:; 
Şi - as:orii ş i - alalt:i sar:I, ur. ;r, 
~l'ii l>Utii ~<1 : t Ul ll :~ if : · ~ •i. nr . :.! -J 

'" l • 

Tătc plugm iic i111 i:l:i, 1::- . m i 
Tinei't • ţe, !ta ine lHUH.:, nr. :j\i2 

Tînăr:< n i-:u-:: m•iritat, nr . l &7 
T rnnda[ir <l in ceia parfl\, nr. 78 

Trct:ui valea ş;-un pi'irău, nr. 15[; 

T nt mai lin, dorule, lin n r. 1i0 

Tot. mă n1ustră cu;.:clu, 1 r. î4 
Tot mii rnustr:1 ~ i ruc: rtu, nr. 17•'.' 

Tot rn{1-ntrea1.J i:. frunza crutl:1, nr. 33 
Tot t i-am zis, m:iicZl , ţ . i-:ttr! z i;, nr. 12? 

Tu Ileană dintre br:izi, nr. 157 
Tu slr;\in ~i cu st r ă in, nr. 159 

Tu le duci , bade ~i\racc, nr. 102 



u. 

Uude mergi, lele Catrină? nr. 264 
t:nde. zbm·i, măi, cuc hain'! nr. 109 

V. 

Vai de omul cel străin, nr. 70 
Vai di cela ce iube~te, nr. 246 
Vai nanaşii, nanaşucii, nr. :l9 

Vai, săraca mc:i mlndruciî, nr. 177 
Văzui soarele ie~ind, nr. 25:~ 

Vin doi nouraşi dn sus, nr. 110 
Vine dorul prin grădină, nr. 1:rn 
Vine-un nouraş din sus, nr. 1 t:l 
Vişinidl , Vişinic:l, nr. 90 

z. 

Zic duşmanii că-s gunoi, nr. 114 
Zis-a luna de cu sa1·ă, nr. 105 
Zise hma cătrii so•ire, nr. 169 



od .1:, s.11 . -·- p roh:1hi l a li :lz 
n11rrrl, ,,lfJ . - dud 

GLOSAR 

G.LOSAll 

a/for, s. rn . ·- - fll a 11( ,j L•r·haC'CC CU fi. or i ;.\alhcnc, laptele C'.U Cllllli 
<111/rlr{, adv. - :tl'Ulll do i au• 
Ol!rti11w1.<<'<i, s.f. -- µlanl :i L'rhane cu flori a thc sau lramlafi l'ii, folo~ilă in m ccli d nii , veni nariţă 

lwrr ,,/, s . n. - · li:i11al., t':in·rc fk ri\11, supiir:; re 
haro!m i. s.111. - plani i\ \•rl.t:1l'('C <'li nid:icin:J. cc11m,slihilii 
barwfc. s . f. pi. „ - liirne . ~'" h l'll'. briu ing u"l purtat lu junrl taliei 
boUr, :ic lv. ·- 111:îc-ar 
ber1·:11il:, s. 111 . - lwrcj11ie, pădurar 
bg/11t1i11 , s. m. - - hiril 11 , primar (la sate): 111 cnnl:c:<:t mai dcgrnh;'\ hirnr, 1wr'' ''plnr 
hili, vh. - (cu wivirc la o pln z<IJ tt athi pri11 11wkrc 111 api\ ~ i lnlindcn•. rcpdaLi la suar~ 
hO!Jci l , arlv. ·- hng;il , l k~l.u l 

bold, s. 11 . · - a c C' ll f(ii rn:lli c 
f! rw<, a<.Lj. - (cksprc a11 i111ale) cu o p:1U a lini 111 frunte ' 'lU Cll o dungi albii pc hol 

bl'llrlk , ;1.lj . f. -· Un:lr:i , neco a pt:l. J:. mint" 
bru{.ac, s. - prnlrnhil rani \ii p c 11 lru )>lim· (t.ienn . Brolsa<:k) 

coh-ilfl, s . 11. - 1·:1 lcaj) , scu l 
calon tl, s.r. - C:clin:i, lntdnl dli11 u!L1i (arhll 'i l) llc culoare 1·oşie, zemos, 11cr;o n1 cs tibii 
cous, s.n . - c:,ll~, vas de kmn sau tk mdal 111 form it <Ic. c up ă sau de li ngu ră mare folOSit 

fl t!lllru a lu a cu el ap:'i , r:lin :i, Mrii un\e 
1.·u1·1l, vh. - a proba, a lnn•n·a 
cl1ili , vh. - :i arun c:.! o privire, a i11l c lcgr. din ochi 
c:i, vb. - :1 fi 
eipural, adj . - pipărat 

ciw11pdvi, v h. - - ( de.~pre animalt!) a !le l111bolnf1vi cit; pid.n <1 re, a nu mai pnlca umbla 
ri r".<m/i, s .f. ·- c rişm il, drciumă 

cfilrl i , vb . - aid cu sensul de a ridica o claie 
,.fo„(Jiic, ~. m . - pcohabil dopoţl'i, pla uli·L erbacee cu rlori mari albastre 
comi 111l<i, vh. - a face .pomenire pen tru rnorţi 

r:ordiin , s.n . - a ici eu sens de !{ raniţ ă , rron licr:i 
co/li , vh. -- (despre tlll du) a cotili, a face coliluri multe 
t·rrn1„nar, r.ram<tnar, s .n. - h1t·hisoarc, pu ~ t ·;.t r i c 

di1'011, s :n . - aic i )lrobabil sicriu 
dl'lln icioorf/, s.f. - dim. rlc Lr dranq.,1, 1111 l'c! dl! ~inclr ilă 

d11btll11r , s.m . - lăb : foa; 

dud<itt, s.111. - plan ti1 crhaccc nlriiviloarc, cucută 

(ar1âr.f<l ll, s .n. ·- circiu m ă, han 
{inw·, s .n . - foliuar 

ff ll i ,fan, s.n. - giHlan, şir < •l lrnr>h~! . i l. ,.;m n1~ u c it din fin, de lfnă, inălusc, ind .al, folosit ca 
ornament pen tru pi c~c de lmhrăc:iminl e 

galafi r, s . 1L1. - probai>i l c~tlo mrir, Jlh\ :il{t l ~ r l Mcc c aromati cu cu flori galbene 



găii, vb. - a găta, a termina 
gudan, s.n. - gherdan, şirag de mărgele, salbă 

gdea, s.f. - beteală 

gili v!J. - vezi a bili 
gilitoare, s.L - bililuare, loc imde se 1ntinde plnza la soa1·e pentru a se ~1 lbi 

g t reu<lă, s.f. - grămadă, claie 
giţă, giţişoan'l, s.r. - cosiţii, coadă 

gloalii , s.f. - mulţime, copii mulţi tntr-o familie 
gros, s.n. - lnchlsoare 

!tac, s.n. - simbrie, plată 

haită, s.f. - diţea, aici cu sensul de femeie rea, desfrinată 

harag, s.m. - arJc 
hauplt>alie (gerni. Hauptwahe) - garda principahl, localul gănii principale 
lidrii./ic, adj - de la verbul " hărăţi - a aţtţa, a lntărlta 
J1i, vb. - a fi 
htd, adj. - urlt 
hfşli vb. - a alunga o pasăre cu strigătul „htş" 

11ojmă, adv. - mer<'U, nelncetat 
]1ol e rcă, s.f. - r"<lChîu 
lttaniJă, s .f. - graniţii 

hn:Jni, vb. reJI. - a-i li de ajuns, a se sătura de ceva 
huciurele, ~.n. pi. - diminutiv de la huci, huceag, h <1ţiş, tufiş 

l1ui, vb. - aid cu sensul de a apostrofa, a certa, a huli 

in, illflu, interj. - ia, iacil, iată 
fmpopofa, vb. - a (se) lmpopoţonn, a (se) găti 

jin, s.!l. - vin 
jinil, s.I. - "\'ină 

jireudă, s.f. - vezi gireadă 

laria, s.f. - lalea 
loji, vb. ren. - a se lovi, a se potrivi, a se asemăna 
lu11goare, s.f. - lingoare, febră tifoidă 

maioran, s.m. - plantii erbacee plăcut mirositoare cu flori roşiatice sau albe, maghiran 
mă es /re, s.f. pl. -· aici cu sensul de femei iscusite, abile 
mări::el, s.m. - probabil diminutiv de la amorez, iubit 
mierţa, s. f. - m{1sură de capacilale pentru cereale (aprox. 20-25 litri) 
mocosl, vb. -· a lucra incet, filră spor 
moi11ă, s.f. - dmp necultivat unul snu mai mulţi ani pentru a fi lăsat s:1 se odihnească ; 

cîmp muiat de ploaie 

11iccfer, interj. germ. - culcaţi I 

odolean, s.m. - plantă crlmccc cu flu1·i trandafirii sau albe, v a kriană 
og/ziul, s.n. - plapum;1 

pămişi, s.f. pi. - foile rare înfii~oa rii ştiuletele de porumb. 
penif<i, s.f. - diminutiv de !a pană 

pi1mi f11ni , s.L - ~le r g ar din J,unihc folosit ric femeile c:-1Hălorite pentru lmbrobodit 
pirtlalnic, adj. -- afurisit, blslcmat 
pliji, vlJ. - a pE·vi 
poo."ohgi, vb. - a podobi, a împodobi 
µom ăt, s.n. - livad ă 

porumb, :1dj. - de culoare cenu ~ iu-albă s trie 
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fJOrumbele, sJ. pl. - <li111inuliv de la porumb e, fruc t ele de culoare 1 1 eagr:t -\' i 11 eţ ic ale a rhu ~t u-

lui numil porumbar 
pofîng, s.n. - fogălurci i lan ţ . sau c11 rea) ('a ri\ prinde plu ~ ul de g rin dei 
pricind, ~.f. - cearl ă , v r ajbă · · 
prf(onl, s.n.. - pline cnzonii 
primeni, vb. - a schimba, a lmprospăta 
p rofap , 5.n. pr:îjin<i de lem n dcspical ă la un capăt 
rm111dr1r, s.n. - prund iş, malul unei ape acoperit cu prundiş 

uiril1m1, sJ. - rarişt e, p ă durn rarii 
ruzmulin , s.m. - m ic arbust c u miro.5 pi.i cu~, avlnd fru 111;e le totdeauna veni şi rlorik albastre, 

ro şii sau alhc, rozmarin. 

sc/rbâ, s . r. - supiirarc, necaz, mi!111ire 
~ c1 r bil , sclr!f/Jil, tldj . - supiii'at , am:ir!t 
secreală, sicr c1 !lă, adj. r. - b l cst~ 111at 11 , af uri ~il'i 

selcac, s/Hew·, artj . -- ~il r:t c, hicl 
semcn ic, s.11 . - p lan tri crlmccc cu flori m ici şi !(alhcn c, si mi uoc 
.<r;r/i, s. m .pl. - <l lc;gcrc, <.lcs cm nar ~ prin aruncarea unor zaru r i, prin lrugcrca unor hilcfe etc., 

l:hind s•I clc-.ci <.l :i înlim plarca ; p riu extensie r~crufa!'e; cxpr<?~iu ,, lraye la sor(i -
a rec ruta pri11 s isle nrnl so r (.i lor 

sprL!â, ». f. ·- cc . 11u~ ă l'icrbinlc ameslccatii c u jăratic 

.~ lămsfi , vh. - a mprgt' ln pt,!it. 
s l <irosli~, s.L - p eţ ir e 

slirni, vll. - aici c u sen ~ nl d•.' a scorn i, :t in vc.ut::i 
slrii.in. aflj . · ·- sin g nr~ sl in _ ~tu ~ r 

s/r[1 ;111ilotr, s.f. - aie i ~i c u ~cn~:rl d~ nrndiu ~l r:li11 !n C:t !'C se a !'! :i f-illc,·a , d e:n r ~ c d·:. f a 1~1 i l:e, (;~ 

pr ieteni 
slrimurii . s .f. - arlun;1Lur:J, ~r up ele oa m .:ui strl11şi inlr-un loc 
t<lruy, s.m. - rug, vrej 
struţ, struţuşor, s .n. - m fi nwtclti de flori 

,w1(Jă, s .f. - glum:"i 
,9ăgui , vb . - a glu111i ' 
şclu i, vh. - a celui, a tn şcl:i, a a m ăgi 

şi , vb. - a fi 
şi e rălc, s.n.J,l.art. - de la şie r - fit•.r, br:lzdar de p iu e( 
şip, s.n. - sticlă pcnlru ]X'islr:i t tichiile 

l e lincă, s.f. - aici teleagă, c i1 ruţă micu cu do uă roţi 

ticneala, >i.C. - til:utii, odihnit, li 1tiştc 
ticni vl.l . - ::i tihni, a prii 
t oloacă, s.f. - teren liucr neîngrădit, într~ . case s1 u h rn:1rgin c:t 5al:11u :, 11i:1 t rl:ln; ot;ll r l ~ha ll 

necu ltivat p c t',1rc, de o!Jicci, pasc vilele 
ţeli11il , s .f. - pămint near<1t ';all Us:il mul~i aui nelucrat, plrloa gă 

llu r lră, s .f. - unitate lle m ii ~ ur<'t a capacit:1ţii (10 ocale) folo s ită pentru lich itfo 
oii:clugicle, sJ.pl. - iiiminuti v de la văztloag < I, plan t i't erb:·1cec d ecorati v ă cu ilori gal bene 
v ioar ă , adj. r. - (d c>pre ape curgii toarc) limp1;llc, cris tal in ii 
vornicel, s. :n . - d iminutiv de hi VOl'nic (primar); ajulor de primar la sa te 

:ii.bă gi, vll . - a z:i/rnvi 
z<iluli, v n. - a , ic:i , :: h:1 r \ ui 
=birlit, a tlj - ( dc~pr c oamc:ii) sttp i:ira t, inf t1riat 
z . !J<lrdi{ă , s .f. - diminutiv ih ~ ia zgar<.lii, colier lu cra t l.ii n diferite materia le şi ln lchnki Y<•.ri

att:, iii<•lnd pa rl;; clin co ~ tu1nul popn iar rom:mcsc 



CUPRINSUL ORIGINAL 

Studi u in t rnrlu<"I iY 

Nol.i asu pr:t ccli l iei 

Cor:i111s cfo 111l' lo <li i ~i ll ' ~ . lc 

.I . D"tll" 
L .-\r rk -:1i l11111i 111 lr-u 11 ei ~ l' . 

~ . ~ \Hl la i !l i111i1laf'; ~ 1- u n st liin 

:i. ~u 111ai c~Lt • om lll' J 11 mc 

CllPllI.NS 

'1 . 1'[1-rn :I, cloan111e, t"l ~ m ă -i !aer 

5. ~11 ~Liu tHHi<' -i al mt•Lf hii1 (· 

r. . Far· să ' '. n·u 111i1 1f\-p:irl1· z . 

. . Cit arn p iilim il ~i - : 1111 lras 

~ . 1 lai, b;'irlil:'t-ll jns, 111 lum:! 

!l . 'Vfi -a tn·<" ul \ara de «Oa ~ ,1 

10. 1Jn:1111nt•., pari <' !l 11111 it·ri:;i sc·;"1 

H. Co!u- 11 tll•:1!, <k dup,-t tlc•al 
12. lst:1 a11 n -a los l :d 111 e u 
1 ~\. Miti biirhalc. IJ:i1·h :il u \ 

11. Ci11frcr- 1>rop i u-:i~ 1. 

14. Bacil\ <le \'a t••a S:u:it. 

1 ii. r>oa111nt', -ujntă 1·ul'uliti 

.lh. ~i-:1~ a ră :;; i -al:tll ;·1 ': irrt 

17. La pmu· l.2't la ci rt· . ~ rl . 

1 . ~ . !')lu nc·di f l:i\·:i11lui 

HI. Pt· tli n git»i dt• O :·: i~ ic: 

:m. iruhlii Ju111ca lt :ir<'1!ii1· 

:.n . \-f1111l c, 11111nll' , pi:i (rii sacii 

21. Pi11 ă l'odru rruuza-~i ţinc 

2:1. Cuc11!t' n1 JH'll<' 111111\t> . . • 

'.H. ::;tii, hii<filtl. •· 111 11 ~in ,ai '! 

:! ~„ Codrule, f rnnzii suh\in' 

:.w. lk lt' -ill' pul1•:1 m:irn:r «n ~ ~lr 

:!7. 1 [ai liuliu ~u~ 4 f~·agu 1nanH·i. 

2X. !11hila m~ a f!IJar<•. 111i11d1·i1 

2!1. I 'c l' d lll' al , li"· l'l'l d1,h1 \ .• 

;111. l\C:"ii IJihliL - a l 1111•11 iulril 

:11 . S!" l1•111-:1 ini111a 1m· 

'.I'.! . Cll\·.nkl u clin pa<fui· i 

:::>. 1-:n pi <'ap un a1n 11chital 
· ;:1. i'ni~<>n tl c de t·.m· . . . . 
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35 . Tot mă-lllrt'ab:i Irunz:i crudă 

'.Hl . ~11 rred · fliici'iului 
3i. Cc111slanline \'olociene 
31:1 . Mamii, uHll m ii fănai 
;:;9 , \ ai mma~ă, r 1a11n şuc:ă 

40. Am ;n·ut o sorioarif 

41 . De-nr i;;Li, 1'oarnne, cineva 
42. Oi pllnf(c o săptii.mh1u 
43. De l:l Sl ruja mai la vale 
44 . .Măi Mdit;i, miii Tăn n să • 
45. Dragustea din re-i făcută? 

46. Hage Balon rlupă deal 

47. I'c ulila nrn 1 ene:.i~ c ă 

48 . Cit e omul tinerel 

49. JJcspă!lUbeli1e - niă, Jele 
!>O. J\farc-i lumia şi nu-ncap 
51. Cit om !ml>Jat pe lurnuţă 
~2. Ce le mai căine~li, bogate '1 
53. tull le-am prh·it eu cu dr:i.g 
54. Drngă mi-a fQ~ l lumla mic 
!:15. Lasă \'fnlul sii m:; b:i.tă . 
56. Poruncil-nu pui r:i. mea. 

57. Sărman ul mnetul mr.u. 

58. Cucule r.n peni ra ri . . 
59. C\lcule cu pene scumpe 
GO. Pe <Iru mu ist re :mel'!l eu 
61. Sa r:ica inima mi· ... 
62 . Ca t la lunii, lu na-i M1s 

6:'1. Ch1 Lii <'li •u ln piiclurc . 

64. Cum nu-i mintra felri p ro:istă 'l 
65. Astă vară <.'e-am 'l.'ilr:it 

66. Clnd er::im tn nemia min 
67. ' Păsilrică flin ogor ... . 

68. La fin lino r.ea ele piatr~'\ 

69. Nu s tă Jume:i lnlr-o fată 
70. Vai de ornnl cel străin 
71. Nu crede fl ăcău lui 

72. Hai, puicuţă, -n po~ mai tare 
7:3. N-au rămas inimi\-n mine 

74. Tot mă mustră cn~elu 

75. Cel ce-i fript lu inimioară 

76. Pc dealu la ri\sărit . . . 
77. Pă:.:iricii din dumlJr:ivă . 
78. Tr:imlnfir din r.da p:i.rte 
79. Clml "'·am la mai<·a rn1~1. 

80. P:1slire cu !'asa-n colţ .. 
81. De-aca~ă cinu am plticat 

82. :MM bă<li\il, miii 'vednt'. . 
!î3. :'lf11ll;i >elr hă -m i face mie 

82 
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84 

xt 
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86 
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88 
89 
90 
1)1 

92 
93 
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97 
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tot 
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117 
118 
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120 

121 
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84. F1·11t1r.ă verzi ain tot clntat 

35. Fă-mă, IJ<>am11e, ct~ rn-ei face 
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