
UN TIP DE DOINĂ SPECIFIC l\WLDOVEI DE NORD 
CONTHlB1TfII LA CUNOAŞTEHEA C.ÎNTECULUI POPULAH HOMANESC 

DE 

FLOHIN 13LJCESCU şi VIOHEL BiHLEANL': 

Cu prilejul unor cercetări folclorice pe care le-am întreprins, lu urmă cu aproape 
şapte ani, în cttcva sate din nordul Molduvel ', am constatat existenţa unei melodii 
de doină deosebit de interesantă, interpretată într-un parlnn do-ru hnto, cunoscută de 
localnici în mai multe varia n Le şi practicată sub denumirea de lrătrineasca sau cîntec 
tră qănot», Aceşti ter-meni sînt folosiţi pentru doiuă şi in Maramureş", 

În anii următori, 196.') ·--1971, a 111 continuat cercetările in acenstă zonă', lărgtncl 
aria de Jnves tigaţ ie'', iar rezultatele Ia care am ajuns le comunicăm În cele ce Ul'- 
m ează, 

Ne propunem deci sit semnalăm existenţa, in z onu amintitij{, a unui tip melodie de doină, deosehit de tipul bucovinean" şi, in acelaşi timp, să derhonstrăm că în tipul 
de doină de la Itădău \i, necercctat încă din punct de vedere muzical, se păstrează vechea 
doină bucovlncană, despre care s-a afirmat di ar fi dispărut?' 

1 Satele Burla , Volovăţ, Putna, Vicovu de Jos, Vico vu de Sus din ju deţul Su- 
ceavu. 

Pentru a o deosebi de tipul bucovinean Mlndr ă [Loarc-i norocu , nui o vom numi 
Doina răâauteanâ. 

3 Acest termen este folosit fii la doina din Murn mures. dcnu mit ă "horca Irăgă-- 
n at ă din bătrlni" sau "lHlfca bătrlneasdt". Vezi E. Cern ea , Troina din nordul Transil- 
vaniei. Contribuţli la studiul purticuiaritătilor com po ziiionule şi stitisticc, In "Studii de 1Il1l- 
z icolngle ", VI, 1970, p. 183. 

4 Zona cercetată începe ele la confluenţa Sucevltcl cu Succa va şi tine pînă la 
poalele Obciuei Mari, pe ambele maluri ale cel OI' două rîuri. 

II straja, Vico vu de Sus, Bilca, Voitinel c- Gălăneştr, Fl'iHăuţii Noi, Fr ătău ţii 
Vcchi, Succviţa, Marginea, Horodnic. 

6 Pentru răspîndirea şi caracteristicile tipului de doină Miruiră [l.ourc-i norocu, 
vezi Larisa Agapie, Doina buoooincană. Contribuţii la cunoaşterea cintecnlut populat, în 
"Hevista de etnografic 5i folclor", tomul 16, 1971, nr. 3, p. 215-218. 

7 Vezi C. Zamfir, Conlrt buli! la cunoasterea istorici mu zicii populare româneşti. 
Despre periodizarea unor melodii de doină din Năsllud, în "Hevista de etnografie şi fol- 
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Melodiei "lrăgănalc" i se asociază nu numai texte de doină (ne referim la textele 
literare), ci şi de haladă, cinice de lca qăn şi chiar unele genuri ocazionale, cum ar fi cin- 
lecui miresei, icrtăctune« miresei, bocetul, Mai mult declt atît, intonaţia doinei rădăutcue, 
într-o variantă ritrnată, apare frecvent în melodiile vocale sau instrumcntale ale unor 
jocuri populare locale. Aşadar, nu este vorba de o melodie singulară, ci de numeroase 
variaut.c în acelaşi stil melodic, asemănător ca principiu de creaţie mukamulnt oriental. 
(Vezi în anexă exemplul 1) 

În folcloristica nonstră s-a subliniat in repetate rtn dur!" că funcţia mu lt.i plă a 
unei melodii este o dovadă a vechimii ei. Pornind de aici, putem conchide că şi doina 
rădăutennă, despre a cărei varietate Iunctională am vorbit mai sus, reprezintă UII stil 
melodic foarte vechi. Acest stil melodic, bătrlncosca, este puternic lnrădăclnat În viaţa 
folclorică a satelor de care ne ocupăm. Dovadă, numărul mare de interpreţi cuno scu ţi 
i apreciaţi de colectivităţile rcspectrve". Dar nu numai virstnicii sînt cei care tn drăgesc 
liăirineosca, Tinerii Înşişi o c in tă în diferite ocazii. Vocal este cîntată la petreceri, iar 
instrumental o găsim mai ales în repertoriul păstoresc-". Se cuvine subliniat şi faptul 
că Interpruţll doinei rădăuţ en«, chesttonnti de noi, slnt În excluslvitatc Tăran l. 

SPECIFICUL iVIUXICAL AL DOINE1 ILIDJ1UTBNE 

A. MELODICA 

in timp ce In alte doine (excepţie, Oltenia de nord) recitativul pe treapta 1 apare 
ca o concluzie, după ce melodia s-a dezvoltat pe alte trepte, la doina rădăuţ.cană est e 
eviden t ă predominanţa recitativului pe această treaptă. Orice frază se termină pe treapta 
1 (foarte rar pe a II-a). Cudentarea permanentă pe treapta 1 şi revenirea frecventă a 
recitativului dau impresia unei succesiuni de reci tati ve pe aceeaşi treaptă. Acestea sînt 
intrcrupte doar de pasaje vorbite şi formule mclndiz aLc. Pasajele vorbite pot fi: 

a) drepte.pe treapta 1 
b) în mers treptat spre cvarta perfectă inferioară (oprindu-se deseori pe tertn 

sau secunda inferioară). 
e) prin cădere directă, de la treapta 1 pînă la treapta a V -a inferioară 
Datorită abundenţei recilativelor, echilibrul dintre acestea şi pasajele can ta b ile 

înclină în favoarea celor dintîi. 
Formulele melodizate sînt pu Li n e ca număr şi scurte. Specifică este formula ba- 

zată pe succesiuni de terţe minore pc treptele IV -- II. (Vezi în anexă exemplul 2). 

dor", tomul 10, 19G5, nr. 4, p. 365 ---·375. Căutînd să explice vechimea şi originea 
celor două tipuri ele doină existente In Năsăud, C. Zamfir consideră că tipul II, doina 
n ăsău dean ă, care arc circulaţie şi în Bucovina, s-ar fi născut în secolele al XIV -lea- 
al XV-lea- in Bucovina, din unirea tipului 1 năsăudeau, adus aici de hejenari năsău- 
deni, eu un tip local vechi, care ulterior ar fi dispărut. 

8 Bela Bartok, Volksmuei]: der Rumiuieti oon Maramures, Munchen, 102,j; Ti- 
beriu Alexandru, Bela Barlulc despre [olclorul românesc, Bucureşti, HJ58, p. 72; Ma- 
riana Ka hane, Baza prcpenlatonică a metodicti din Olteni( s11bcarpa/ică, în "Revista de 
etnografie şi folelor", tomul 9, 19G,1, nr. 4-5, p. ,.\87--410; erh. Ciobanu, Lâularii din 
Clejani, Bucureşti, 1969, p. 28; Emil.ia Comişel, Genurile muzicii populare româneşti, 
Doina, În "Studii de ll1uzicologie", V, 1969, p. 8:3-84; Ellgenia Cernea, op. cii., p. 182. 

9 Băirnăceanu Aglaia, 69 aui, din Straja; Bleu Virginia, 54 ani, din Putlla; Şo- 
rodoc Ellfrosina,5(j .ani ; Ţugui Maria, 57 ani; Cîrstean Lucreţia, 40 ani ---- toate trei din 
Vicovu . de Jos; llic MihăiHi 83 ani; SavuAnghelina 70 ani, ambii din BUca; C lrdei 
CosLan, 59 ani, din Voitillel. 

10 Nistor Toade!", 2G ani; Nislor Vasile, 28 ani; NisLor Gavl'U, 31 ani- din 
Remczău, COUl. Vicovu de .1os. 
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In t.erva lui de lfTţă minoră caracterizează, nu numai la noi, ci in întreaga Europă, vechile 
"straluri de credinţe, superst itii, titurl, obtceiurl",': 

Formula rncl odlcâ baza l ă pe terţ.a minoră dă naştere unei scări ee constituie principala 
caractcnstică a doillpi rădăutcue . Această scară evoluează pe un tetracord minor cu substrat 
de lricordic anhemit.ontca (a) 
sau pe un trtcord minor (b): (Vezi În anexă exemplul :3-1) 
Dealtfel, scara şi formula melodică în discutie IlO! fi Int tlntte nu numai In doină, ei şi in cele- 
lalte genuri amintite mai suc'. Si pentru a urmări mai bine substratul prepentatonic anhem i- 
tonic al scării doinei, precum şi unitatea melodică a întregului repertoriu, prezentăm un tablou 
compara tiv [11 ruelo dici! pe genuri (Vezi în anexă exemplul 5). 

Existenţa printre cîntecele noastre a unor rnelodii rituale are o semnificaţie deosebită. 
Se ştie că bocetul, ele pildă, face parte din primul strat folcloric. Melodiile din acest gen prezintă, 
În general, o fact ură urhuicâ. Înrudirile de ordin melodic dintre doină şi cîntecul ritual (sară, 
formule melodica si formă arhltcctonică) ne Indreptătesc să afirmăm că Doina rădăuţeană face 
parte dintr-un străvechi strat folcloric, avînd poate vechimea bocetului, 

D. ll\;lPROVIZATIA ŞI FORMA ARHlTECTONICĂ 

La o primă ascultare, improvizatia pare dirnlnuată din cauza elementelor muzicale re- 
duse ca număr si, mai ales, elin cauza recitatlvului pe treapta l. Cu toată impresia de Izbitoare 
asemănare, r ludurilc melodlcc din Doina rădăuţcană sînt deosebite prin elemente proprii. de 
ornamente, intervale, ritm.,Vari;\ţia este sesizabilă atlt de la interpret, cît şi de la piesă la piesă 
şi se realizeaz ă pe baza unui număr mic ele elemente (scară redusă, formule melodice puţine 
recitativ pc treapta 1, două - trei fraza muz icale). Tendinţa spre crtstallzarea formei, care se 
observă, este dată de rîndurile melodice reduse ca număr şi ea dezvoltare muzicală. 

Part.icularil.utile melodice şi de formă analizate ne dovedesc că la Rădăuţi ne aflăm în 
faţa unui tip aparte de doină, care JIU se confundă cu doina bucovineană Mî tulră floare-i norocu , 
La tipul Mindră [loorc-i norocu, de pildă, Scara este ext.insă pînă la octocord, formulele melodice 
dezvoltate şi bogat ornamentatc, iar forma cuprinde patru pînă la şapte rînduri melodice; 1, 
în timp ce la Doina tădătueauă simplitatea Iormclor melodice, scara cu substrat prepentatoruc 
şi apropierea de bocet sînt argumente muzicale care Ha numai că o deosebesc de tipul Mlnâră 
[loat c-i norocu, dar demonstrează că tipul melodic de la Hădăuti este mIJit mai vechi, În Doina 
rădăuteană recunoaştem vechea doină bucovineană, care deci nu a dispărut. 

Modul de păstrare şi transmitere în timp a acestei forme este greu de arătat, din lipsă 
de documente. Cea mai veche atestare 8c1"18[\ apare in culegerea iVI. Ftedwagncr - Al. Voevidca;:, 
unde sînt însera Le şi două doine rădăutcne. Iată o vnriantă care a fost culeasă din Vicovu de 
Jus, In 1912, şi pentru comparaţie o vnrlantă din 1971. 
(Vez! în anexă exemplul 6). 

Se observ}l că scara si forfl]ule]e melodjee au rămas intacte. Deci, transmiterea tipului 
arhaic s-a Hieut fidel intr-o perioadă de peste jurnătate de secol. Dacă în această perioadă cu 
posibilităţi ITulritc de contaminare ea llU a suferit transformări esenţiale, 

11 Vezi G. BreazllJ, Idei Clzrente in cercetarea crea/iei poplllare. lvlodllri pentalonice şi pre- 
pentatoniee, În "Studii de l11uzicoJogie", 1. H365, p. 13, 4,1. 

l Eug. Ccrnea,op. cit., p. 188, consideră di, dintre cele trei tipuri zonale de doină (mara- 
mureşeallă, oltenească şi bucovineană), cea mai cvoluatil este doÎlla bucovineană, dar nu se 
referă şi la doina de la Hăd,lUţi. 

13 Mathias Friedwagner, Rllmănische Volkslieder allS de!" Bllkovina, 1. Band, Liebes- 
li eder mit p. 380 /Jon Ale:r. Vowidca (lllfgezciclm nelen melodien, Wiirzburg, Kom'ad '1'1'- 
tsch Vcrlag, 1940, jJ. 8:l, :371. 

12 _. Anual" de lingvi_stică 
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se poate conchide că aceasta a existat in forma pe care o cunoastem astăzi, cu mult 
timp înaintea primei atestărl scrise. 

Cercetind doina rădăuţcană, am constatat şi existenţa unui su bt ip dc doină cu 
o arie de răspîndire mai mare decît tipul analizat. Spaţiul în care poate fi Întîlnită depă- 
şeşte zona cercetată de noi, incluzînd în cea mai mare parte şi perimetrul în care cir- 
culi\ doina bucovlncană de tipul Mîndră [loare-i norocu, [Vczr in anexă exemplul 7). 
Analiza acestui subtip de doină evidenţiază: 

a) elemente comune cu tipul bucovinean Min.dr« [lourc-i JWI'OCU (scară extinsă, 
Iorru ule melo dice mai dezvoltate) 

h) elemente comune ClI doina arhaică rădăuteană (Iraz c cu substrat prcpeuta- 
tonic, revenirea caden tel pe treapta 1, arhitectura restrtnsă la :l·-- ,1 rinduri melodicc) 

Sub tipul de la Hădăuti, fiind Inrudit atît cu doina arhaică rădăuteană cit şi cu 
tipul Mltulrâ [lourc-i tiorocu, poate fi considerat o punte intre doina arhaică hucovi- 
n eană şi doina hu co vineună evoluată. El rămîne totuşi mai aproape de tipul arhaic, 
constituind de fapt o dezvoltare, o extindere a acestuia. Evoluţia În timp va arăta 
dacă acest intermediar va deveni un tip de sine stătător sau va trece spre tipul bu- 
covinean dezvoltat. Menţionăm că o variantă din acest suhtlp apare şi în colecţia li!. 
Friedwagner -- Al. Vnevidcat+. 

Încercarea noastră de a sublinia existenţa unui tip melodic arhaic în extrcmi 
tatea nord-vestică a Rădăuţ ilor llU este singulară. Ea se alătură unor cercet.âri ante- 
rioare, care scmnalcază fenomene asemănătoare în alte zone folclorice ale tării : Ol- 
tenia de nord13 şi Maramureş!". Reprezentînd acelaşi strat vechi, tipurile melorlîce ar- 
haice au unele caracterfstici comune date de scara cu substrat prepcntatonlc şi de forma 
arhitcclonică aproape crist.aliz ată .. (Vezi în anexă exemplul 8 a, b, c). 

Asemăn ărlle doinei arhaice bucoviuene el! tipurile si m ilm-e din Maramures i 
O'lten ia de nord pot fi explicate Plin ipoteza Ion du lu i cnmu n, care merge pînă Înainte 
de formarea poporului româ n-", Acest fond eomun este izvorît din unitatea limbii române, 
din specificul spiritual al poporulul nostru, căci "o unitate spirituală a existat întot- 
deauna, iar această unitate cste veche ca poporul lnsuşi "!". 

14,,1. Frie dwugner , of'. cii, p. 54,). 
15 Mariana Kahane, 01'. cit., p. il87 410. 
16 Eugenia Cernea, 01'. cit., p. 181--210. 
17 Gh, Ciobanu, op, cii., p. 27--28. 
18 Ilarlon Cocişiu, Folclor din judeţul Tirnuoa Mure. Sighişoara, 1fJ'!4, apucI E. 

Cnmişel, Folclor muzical, Bucureşti, 19G7, p. 278. 
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Ex. 2 

6 
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Ex. r 

----------------------------- 
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o) lona'Răd#ulilor. '." 
Com. Str8ja-.1dsutj , informator, 

"  ""0 .. - Mjceanu Aglaia,69anHlrfebrll3riet911· 
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