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1. Precizarea subiectului propus*
Doina este poate tot ceea ce-i rnai frumos şi mai specific în creaţiunea
'noastră populară. În melodiile ei pline de 'vrajă, se continuă încă pînă azi
manifestareamuzicalărornâneasr.ăcea mai reprezentativă; iar, dacă ne gîndim
la aspectul ei poetic, nu vom nedreptăţi poezia cultă, afirmînd că doina a fost
şi singura noastră poezie,care, in graiul ei simplu de ţară, a cîntat eu accente
etern-omeneşti pînă la Eminescu. Acest cîntec sugerează cercet.ătorului
cele mai diverse probleme. Âstfel, ne putem pune o sumă de chestiuni în legătură cu telIlatiea doinelor, care poate fi urmărită comparativ ---in. cadrul
restrîns românescsau şi în cadrul larg al liricii altor popoare --- pot fi .studiate
apoi frumuseţile de stil ale doinei sau muzica ei minunată, care nUlă teren
virgin pentru cercetători ; apoi împrejurările în care ia naştere şi acelea pe
care le cirrtă doina, căile sale de împrăştiere şi cite altele... Nu asemeneapreocupări specialevor alcătui subiectul acestui articol. Ne vom folosiÎnsă de unele
din acestea spre a le subordona altui scopşi anume: vom căuta ea/din feluritele
sentimente pe care le cîntă doina, din chipul cum le cîntă, din imaginilerisipite
din belşug în ea, din împrejurările în care ia naştere... să-i desprindem tonalitatea sentirnerrtalăşi, pe cit va fi eu putinţă, cît mai mult din at1osfera
sufletească ce o caracterizează. Trebuie să accentuărn însă că mai presus de
toate, iutenţia noastră este de a vedea cum se reflectă În conştiinţa poporului
român cintecul doinei. Si cum e vorba de un hun national - în sensul exclusiv
etnie al cuvîntului d{ntn cele mai tipice, vom îJJerea deci un fel de scrutare
a conştiinţei noastre de sine. Pentru un asemenea scop, se impune, credem,
să încercăm mai Întîia surprinde cum este concepută doina în însăşi intuiţia
artistică românească. De aceea, pentru a avea o viziune a întregului etnic,
ne vom adresa, pe de o parte, cîtorva aleşi ai scrisului nostru cult, iar pe de
alta. marelui anonim: poporului de la ţară. 1.a primii, vom desprinde din
opera lor locuri sau poezii întregi consacrate doinei. La popor, vom începe
* Lucrareadefaţă reprezintă
capitolulI dintr-unstudiuineditredactatInjurulanului
19,)5,ce poartăaeeeaşititulaturăşi tnsumează
92 p. dactilografiate.
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prin a trece în revist.ăanumite cîntece eare vorbesc despre doine, apoi ne vom
opri la cîntecelepopulare cunoscute sub acest uurne, spre a releva speciilemai
importante şi cuprinsul lor. Cercetarea unor astfel de materiale va constitui
partea de analiză a contribuţiei noastre. Totuşi, din examinarea succesivă
a textelor, vom căuta să culegernrezultate, din eare- intrunit.ela un loc··-- să
facem să răsară caracterul dominant al tuturor doinalor noast.re. indiferent
de categoria de care ţin sau de subiectul ee tratează. Şi aceasta va constitui
partea de sinteză şi în acelaşi timp scopul principal al studiului de faţă. Vorn
căuta astfel să definim doina, însă nu pe calea definiţiilorteoretice, ei oarecum
prin fapte şi pe cît posihil prin doina însăşi.
Dar nu putem purcede la dezvoltarea acestui subiect Înainte de a ne
opri un moment spre a discuta problema originii numelui ce poartă cînt.ecul
de care ne vom ocupa. Numele defineşte de obicei lucrul pe care-I denumeşte
sau, în tot cazul, aruncă oarecare lumină asupra naturii lui. Vomvedea că nu
tocmai aşa e cu doina, care apare astăzi mai degrabă ea un nume enigmatic,
obîrşia lui stînd încă sub semnuljudoielf şi al controversei.
2. Asupra originii doinei
Doina, cuvînt C11
Ionetisrn arhaic si de o sonoritate care încîntă urechea,
era parcă predestinat să fie nume ele e'întec. În acelaşi timp, foarte expresiv
pentru însuşirile artistice ale limbii noastre, ilustrează in chip f'ericit armonia
ei vocalică şi pref'erinţa pentru diftongi, comparabilă poate numai eu limba
veche grecească, a cărei f'rumnsetestătea în special în mulţimea diftongilor.
Doina a devenit la noi, de un timp Încoace,de cînd a fost mai hine cunoscut şi preţ.uit cîntecul respectiv, un cuvint răsfăţ.atPoejii şi prozatorii noştri
arată multă simpatie pentru el, folosindu-l frecvent Cit despre predilecţ.ia
ce o are în general poporul roman pentru doină, este destul să amintim că ea
a intrat deja in antroponomastica noastră, ca nume de femeie. Cînd părinţii
vor să dea fetei lor un nume ales şi în acelaşitimp curat românesc,ei o botează
Doina, menindu-i poate, prin aceasta, să CÎntefrumos sau, în orice caz, să
atragă .prin farmecul ei intocmai ca şi CÎnteculdoinei, Este aici, probabil, şi o
intuiţie colectivă; care simte autohtonismul românesc al acestui cuvînt. In ce
priveşte orig.inealui, vom aminti ipotezele cele mar-însemnate,
Laurian şi Massîrnpuneau doina în legătură eu lat. doleo,derivind-o de la
mi prljpUS +doiina,după analogia imaginată de dînşii,cum6ina < mollina<
mollis1;Etimologia propusă de aceşti IexICografihiperlabinizanţ.inu-i deloc
dintre rcle mai .Ianteziste date de ei. Ba chiar ar părea acccptabilă v- cum
a şi părut multora - dacă avem În vedere că radicalul dol-a devenit adesea
În româneşte doi-ie« în duios, care dialectal sună, după mărturia lui Tiktin,
ŞI doios(formă mai arhaică decit duios), ca În duioşie,ee a trebuit să fie precedat de doio;;ie2,
apoi ca în forma de subj. prez. a verhului a durea: să doaie
(paralel cu să doarii) Dar această etimologic Lrehuiecomplet abandonată,
deoarece iltI cunoaştem În româneşte un suflx -na, eare Srlse fi ataşat la 1'adicalul dol-.
1 A.T.Laurianşi Le. Massirn,
Dic!ionaril11
limbeiromane,Bucureşti,
Nouatipografie
a IllbQJ:alol'ilor
români,.
tWfl.I,1871.
Probabilo asemenea·
formă.cKisUI
lneăIn dialeeL
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Ceea ce admitem ca verosimil În legălur{tcu ipoteza Laur-iau Massim.
este numai următorul fapt:
Poporul a putut asociaviutr-un tirzru. vechiul cuvint doina oarecum
rămas izolat în limbă -- cu unele cuvinte de origine latină, ca aeele citate;
aceasta insăIn perioada dud ele prezentau deja radiculul dol- doi-oŞi, in
consecinţă, el îl va fi simţit pe doina ca pe un cuvint din ](',eeaşiLenninologic.
Dar acesta e un simplu proces de etimoI()gi(populară".
CUVintuldoina -- poate chiar exact sub aspectul fonetic sub care il
cunoaştem azi .-- pare a fi precedat pe pămîntul Daciei terminologia latină
amintită.
Cea mai serioasă etimologiepropusă pînă acum este aceea care reiese
din paralehsmul cu Iit, doina.. Cihac este primulcare menţionează asemănarea
dintre cuvîutul Iituantan şidoiIlOromânească,îns3 mai mult pentru a repudia
posihilitatca unei relatiun] Între aceste două cuvinte-. Hasdeu însă, cu cîţ.iva
ani mai tirziu, susţine CllconvingereŞI competenţă rdentrtatea dintre daiua şi
doina"-In acelasi timp, el încadrează euvîntul noetru în complexul lingvistic
iudo-european,indicînd corespondenţe pentru doina într-o serie de limbi.
Astfel, Hasdeu il pune în legătură ClI irland. dan (==cîntee); zend. daena
(= lege În stihuri); pers. danah (,= melodie cîntată de feluei); germ. Ton,
tănen dialect şi gol. dori,d6nen (= sunet, a suna)", S(:I';*dlwn (=; a suna).
Pe această cale, el ajunge Ia concluziacă doina este, În limba română, un
vechi element de origine dacică.
Credemcă Hasdeu are drept.are. Inrudirea cuIit , dain.a ni se pare mai
presus de îndoială. De alCfelhmha litu aniană eunoaştc o intreagă terminologie
în legătură eu cîntecul, toată derrvat.ăde la doitia, eare desemneazăla acest
popor cînteculpopular cel mal răspîndit: dainuolt(= a cînta cîntecepOljulare);
dain.auimas-o(= eîntare- norn. act); dainius-e ( cîntăreţ, poet) ;r!;aÎnÎnÎllkas-ke (= eÎntăreţ., eîntărcaţă); rJaÎlllloJomds-a(=) de cÎntec--, aj.) ; dainuosena-os(=[e1 de cîntat) ; dainuska-os- dimllllltiv dc la dUÎn6( = cîntec
I
3 Precumestedesigurşi Il10inâ
pusdepoporinlegăturăel!derivatedeIamoliis,tot într-untimpdnd acestea.
pre7:entau
radicalulnwllsubaspectulmoi-o
4 A, de Cihac,Diclionnaire
d'et!JIllologie
daco-l'omane,
voI II, Bucureşti,Socec,187\1,
p. \18..
'. .
.
fi "Columna
lui Traialla"1882,llr, 7-\1 (iulie-sepL),p, 3\17--406.
6 Tot aiciL1:ebllie'
să amintimşi formagerman{t
merlievală
doen.e.
Despreaceasta,P.
Papahagi
(în "ViaţaHomtlncască",
vo1.XXV,1912,p. 85--1i9)
arenaivitateasă creadăcă stă
la bazarom."doina"Sprijinindu-se
pe unpasajdin.Lcixller
(Geschichtcder
dculschrn
LittcraluT,
Leipzig,
1894,p, (1) undee vorbadespretnjbaduriigermani,
carecompuneau
melodii
(doene)
şi despredoencdiep
( hoţ demelodii,
hoţ dec1ntece)-el credecă amimprumutat
termenul
prinsaşi,cadeex.pepîrcălab
saupîrgar.Lăsîndla ()partefaptulcăelemente
lexicale
caacesten
dinurmă la carefacealuziePapahagi
-- sîntimpnlllluturi
destulde tîrziiîn limbaromână,
şi nu prinsaşi,ei prinunguri(ef.op.Sim.),avemderemarcatcă cuvintuldameIlicinu exist
Inlimbasaşilor!AceastH
Însănu-lîmpiedică
peFapahagi
dela o concluzie
eaaceeamcn!.ionată,
(ăciel afirmăcu privirela dame:
"atrebuitsă existeşi in limbasaşilordinTransilvania"
(sicn.
AsUcl,dup{tPapuhagi,
au trehuitbieţiiromânisă·jaşteptepe S;lşisă viesă se aşezein
Transilvania,
pentruca de ahiadupăaceea Îllvăpndelela ei·- să-nceapă
şi dînşiia cîntH
doina!Sau dad\el seglndeşte
lllunaiJa\IIlsiJuplllîmpmmuL
de(;Hvlul
pentruun fond deja
existent,acesthnpl'UllJut
arIi eumultpreaIJQllPcntJ'll
unpl'oclus.aşH
de-străvechi
şiaşfldeadinc
Inrădă,.inat
!usufletulpoporului
român,cadO,z,H(/,spre
H-i:fipulut
ln!ot:uÎ
rUlJl1ele
luiautohton.
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modern, rnmauţ.ă, cuplet); dainu.skininlcas-sci("c=cîntăreţ ele cuplet.e):
Tminaoa-os (= Tara cînt.ecclor,Tura dainalor)".
Observăm că uurniirul derivatelor de la daina În limha lituaniauă este
luai mare deeît al celor de la doină în româneşte: (la noi terminologiase reduce
la dcin ă, doiniiă, doinaş, a doini-ire). Dar între doina românească şi dalila
lituaniauă nu e numai o coincidenţă de nume care ar putea fi şi întîmplătoare .---ei şi o coincidenţă de semnif'icaţfi.
Dnino la lituanieni desemneazăcîntecul cel luai răsplndii şi mai cultivat
de popor, este floarea liricii lor populare. Aşa-numitele uaudos (bocetele)
şi qiestues(cîntece cu subiecte religioase)-- celelalte ramuri lirice ...sîni.
de fapt cîntece rituale, legate de anumite evenimente din viaţă şi executate
în cadrul anumitor cerernoriialurisau la anumite dale ale anului.
Cele ee nu sînt însă limitate de timp şi de circumstanţe speciale, ei se
CÎnUidupă dispoziţia sufletească a momentului, cuprinzind in ele toată gama
de seutimente a lumii rustice - şi eu deosebireiubirea sînt dainele [dainos].
lată ee ne splineHhcsa,un celebrufolcloristIituanian,in introducereala colecţia
sa de daine, eu privire la atmosfera generală a acestora: ,,0 tristeţe gravă, o
melancolie dulce, răspîndeşte asupra tuturor acestor cîntece un văl cernit..
Iubirea nu-i o pasiune dezordonată, ci un sentiment natural, grav şi sfint,
care te face să îutrevezi, în această miraculoasă înclinaţie, ceva inălţător şi
divin...".
Oare IlU s-ar putea spune acelaşi Iucru şi despre doinele noastre?
Dar să nu anticipăm asupra punctului esenţial din teza ce ne-am propus.
A. Mickiewicz,gîndindu-se, după clt se pare, Lot la dainele Iituaniene,
le numeşte "suspinetriste" În poemulsău Konratl''Wallellrod
care are ca subiect
un episod din istoria Lituaniei, Aici, în cintul IV, intitulat Ospătul (Ucz.ta),
eroul principal, Konrad, il îndeamnă pe cîntăreţ să cînte la masă clntece în
limba ţării:
".Ja czasernIubi te posepnej (ki,/NiezroZllmialejIitewskiejpiosenki,j.Iak
Iubiţ loskot rozhukanej fali,jAlho szmer cichy wiosennego deszczu,jPrzy
nich spacmilo - spiewaj stary wieszezu..,8". Apoiurmează Cz'nteCll{
]'apsoduilli
(Pidl7 wajdelotll),unde aflăm aeea frumoasă invoeaţ.ieadresată de ellltărel
către cîntecul popular, eare începe eu versurile;
,,--' O wiescigminna, ty ar!zoprzymierza/ ;VIidzydawnemii mfodszerni
1atv..."9.
Il1\ocapa aceasta porneşte de la daina 1ituaniană, dar datorită talentului
lui Mickiewicz,ea capătă valoare universală, fiind aplicabilă Ia orice cîntec
popular din lume.
Din eeleexpusepînă acum, nu rezultă deloccă e vorba de vreun imprumut
folcloric de la lituanieni la români sau invers. Paralelismul izbitor, relatat,
între cele două limbi --- aşa de deosebite şi aşa de depărtate una de alta
78 Cf.B.Sereiskis,
Liel.rus. Zodynas,1933.
"Dragimi-sadeseaacestesuspinetriste
AlenelnţeJesului
elnteeliLuan,
Aşacum1l11·i
dragvuietulvaluluiminios
Sauropotultăcut al ploiide primăvară.
La ghlsullor e plăcutsii dormi-- cîntă,bătrînelăutar!...."
,,O eînlecal poporului,
luarea alianţei
Dintreanii de demultşi vremurile
nouă...."
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nu poate fi totuşi considerat ea o simplă coincidenţă întimplătoare, Aceasta
eu atît mai mult cu cît dacă ţinem seamă de unele aspecte fonetice dialecLale
mai izolate, sub care apare cuvîntul în unele părţi la romani constatăm
chiar identitatea lui eu cel lituanian. în adevăr, după mărturia lui Gh. Bariţ,
în Transilvania se spune şi daina-», Apoi, În mvnografiafolcloricădespre Tara
Moţilor,a lui Frâncu, aflăm cuvîntul în două locuri sub forma dain« :
"Cine-o zis dintăi dainâ,fArsă ia fost inima..."ll.
tn concluzie,considerămacest paralelism,care merge pînă la identitatea
expresiilorfolcloriceşi pînă la identitatea conţinutului semantic, drept mărturia
unor relatii foarte vechi, preistorice,Între Iituanienişi lumea tracică din Dacia,
confirmînd astfel ipoteza lui Hasdeu.
La relaţiile direete ale lituanienilor eu romanii, În cursul evului mediu,
nu ne putem gîndi nicidecum. Ele sint prea tîrzii şi În acelaşi timp exclusiv
războinice şi anume vrăj rnăşeşti. Aceasta se poate constata şi din epitetul
cu .sens peiorativ ,,1iftă",care nu-i altceva decît numele etnie al Iitvanilor,
"liel:uva"12,
intrat 1nlimba romană prin graiul moldovenilor,veciniide odinioară
ai statului lituanian din vremea marii lui expansiuni, cîud se întindea de la
Baltica pînă la Marea Neagră şi avea drept hotar inspre sud-vest Nistrul.
Nu ne putem gîndi nici laun imprumut făcut de la lituanieni prin intermediul poloriilor.Contactul pe care l-an avut romanii, îrivspecial moldovenii,
eu polonii e mai mult de natură politică şi culturală. Nici Moldova şi nici
Ardealul de miază-noapte nu s-au invecinat niciodată, etniceşte, cu Polonia,
de care erau despărţite printr-un larg brîu de P?pulaţie ucraineană, aşa că,
între noi şi poloni, Il-au fost influenţe vechi de Ia mase la mase, care să fi avut
răsunet în folclorul nostru, încît polonii să ne fi putu t comunica dauui
lituaniană, Pe de altă parte, polonii -- CLitoate că au fost din cele ai vechi timpuri vecini direcţi ai Iituanicnilor şi strîns legaţi politiceşt.e de aceştia nu
au ei înşişi, pentru specia folclorică corespunzătoaredoinei,numele agesta. Şi
totuşi, termenul folcloricÎn chestiune nu e necunoscutla poloni,deşipafe aplicat
altor produse din lirica lor populară. Se poate însă urmări clar prin el dîra
unor vechi influenţe folcloricelituaniene. Astfel,în folclorulpolon cu densehire în Mazovia,provinciesituată în nord-estulţării - se aude eujrent cuvîntul
dajnecka, formă. dialectală pentru dajneczka cu sensul de eînte(l:l.
Într-unadin revistele polone mai vechi, care publică şi materiale folclorice, ni se dă chiar explicareaprecfsăa cuvîntului: "cîntecelele mai miei le
numesc dajnecki">. Dar dajnecka presupune existenţa, măcar în trecut, a
cuvîntului dajna, al cărui diminutiv este. Şi în adevăr, în aeeeaşi revistă, îl
aflăm şi pe dajna În refrenul unui cintec vesel:
"Tromty, romty, dâjna"lG.
10"Foaiepentruminte.inimăşi literatură",anul1842,p. 101.
11TeofilFrîneuşi GeorgeCalldrea,Româniidin ]it/mţiiApuseni(Moţii),Bucureşti,
Tip. Modernă.
j 888,p. 30.
12Românii
Insăl-.u primitillelirceL,
elela poLlAlva,mctatezlnd
numeledinmotivede
comoditate
In prolH1nţal'e.
"LUva
-_
..deşisubst.fem.sg.- descmlleazii,
ca şi 1,ieluva,
şi 1ara
şi poporulîn senscolectiv.
13ef.o. Kojberg,
Mazowsze.
III, p. 24.
li "Zbi6rWiadomosci
doantropologji
krnjowej".
VIII.p. 248.
15lbid., XIII, p. 11)7.
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Apoi,In ,,\Vishl",cea mai valnrnasărevistă de folclorpe care aII avut-o polunii,
aflăm puhlicat.« nişte can!olle!e joviali' su.b Litlul "PiOSlIkidejnacki.c alho
dajnackie, l.j.swicckic"!".Aicicuvîutui nostrn se ascundesub formă de adjectiv
ea epitet al substantivului "piusnki", Dar aceste adjective nu puteau deriva
decît de la dejna şi dajn«. Tol uşi, tcrrnenii acest.ianu sv Irrtiud sJlre sud pină
în partea carpatică a Poloniei..ci rămîn în cea nord-esticăşi centrală,
Mult mai frecventă, ba putem chiar spune general răsptndit.ăin folclorul
polonez de pretutindeni, este forma dana, care pare un aspect al cuvîntului
dajna. Ex, :
"Dana, moja dana.jSpiewamse od rana..."17
Sau Într-o colindă :
",piewa' sohie, wykrzykujc =;1),111<1
moja, dana!"19
O.Kolberg ne comunică şi o formă diminutivală danajka. Aceasta pare a fi
derivată de la dana şi denumesteun eint.ecclmie, Eolberg povesteştecă, rugind
pe cineva să-i cînte, a Iost îutrehaL:
Să fie un cîntec mai lung sau uu eÎntecelscurt '1"(

kroikadanajkov»

Pe dana, sub forma sa obişnuită .de apostroră, care alcătuieşte un vers
asociindu-se cu cele mai diferite versuri -- o aflăm uneori şi în irnperecherea
următoare:
Oj, dana moja, el"ana,/Piosenkakochana !..,"20
Aici, "piosenkaijwchana"pare un atrihut pe lîngă "dana", deci sîntern terrtaţi
a conchide că dana este un fel de cîntec popular. ToLuşi,în cele mai multe
cîntece, versul "dana" e urmat de altele care nu ne mai dau dreptul la o asemenea deducţie. De exemplu:
Dana moja, dana.jOziewczyuakochana.,;">'
16.Cmtccede dejnasaude do.jna,adicălumeşti".
Cf."Visla",VII,p, 386 apud, J.
Karluwicz,
SIOIVIllk
f/WCll'
ţiolsk
ich,1.
17"Dana,danamea,
Tolcmtdeazidimineaţă
.,."el. .Zbi6rWiadomosci,
IV,li\), nr. :'188
;
sau.ca·nvarianta:
"Fle.ize dana,mojadana.
Spiewalll
ves6!j uz od rana,.."
( .•l-Ieicla
na. dauamea,
CIntveselÎne,ldedimineală
'''' ")CLO.Kolberg.
h icleckil;,
ez,r, p.200,
18"".Cîntă,ehioteşte:
Danamea.dana!".CL."Zbi6r
Wiadomosci"
.... IX,p. 20,nf.20.
J, Cf.O,Kolbcrg,
Alazowsze,
111.p. 24,nota3.
20,"'_Oi, danalllea.. dana,
Clntecelule
iubit..."
21"._
..-DanUlnea,-d::'Ula,
l'at'l iubită..." Cf.O. l(olbcrg,Salldomicl'skie,
p, 188;Mic]J.
Fec!ol'owski,
L.w[oko!ic
Zarek,r, [1,22'1.în altăpartetiacesteicolecţii
(II. p. 3\)6),.
Fec!ol'owsldspune
cuprivire.
la versul
nDanH,
dana! mojadana'!"ciinu·i altcevadocil"exelamatii
frelevenl
repetatela Inceputul
sau la sflrşitulc.lnlăl'ii;;,

7
Aici, evident, "elziewezyna"nu mai poate fi «onsidernt.ăca () apoziţ.iepc lîngă
,.<1an<1",
iar primul vers n-ar mai fi in cazul acest.ao invocaţie, ci mui curînd
111lrefren, în care "dana" pare să nu fie altceva decit o interjecţie deşi posesivul ,,1l1()ja",
ju xtapus lui "elana",s-ar opune la această iuterpret.are.Şi l.ot.uşi,
f'olclorul poion ne oferă un mare număr de exemple din care reiese mai curind
că "dana" este interjectie. Astfel, aflăm eillteef în care "dana" e repetat de
mai multe ori. fată unu! care se cîrrtă În timpul dausului, un fel de strigătuI·fl:
"Chociazna muie j est sukrnana.rl-Icjsukmana, liej sukmana.j.Iednak
JH se .spiewalll: dana !!Dana, dana, dana, dana 1..."22,
Aici, caracterul cxclarnat.ival lui "dana" nu mai poate fi pus la Judoială..
](olherg ne inf'ormcazăcă versurile alcătuite numai din "dana" sînt repetate
in cor, în timp ce celelalte sînt cîntate de lin singur ins. Dar caracterul acesta
apare uneori chiar şi cînd "dana" este izolat in vers, ca În exemplul:
-s:: TIe,.Iasiu,kosulrn âs '?! {nujedna, dana !!Trzylata nie p rana..."2:1.
Trehuie să relevăm că "dana" e cunoscut".şi la ucraineni şi a nnrne la grupul
cel mai apropiat de noi, la huţ.uli, în versuri ca :
" EL dana, dana..."2'1sau chiar:
" Dana, moja dana 1..."25
adică exar.Lr.aşi la poloni, de la care nu-i exclus să-I fi şi împrumutat. Dar
"dana" este atestat .)i Îl! folclorulmorav, În cîntece unde alcătuieşte, se pare,
tot o exclamaţie-refren,ca in exemplul următor:
- ".Joj dana, joj dana.jNepujdu za .lan.a..."2".
La ucrainieni, I\;arlowiezrelatează şi exclamaţia
"Dejne La dcjne I"
despre care se spline că secintă la începutul cint.ecelor".
;'
E locul să amintim că şi la noi cuvintul doina după un'eleaspec:tt,
suh care il intilnim în folclorul nostru parc a aV('!1caracter) cxclamat.iv.
Sînt roade interesante exemplelt'.citate de 'likt.in. suh ellvÎntlJIdoina, din
liricapo]Jularfl românească a Ardealului, DiIl acestea, se pare di doina are,
adesea, rolul lln(i interjeeţij ee e.xprimăjalea. Astfel:
_,Cine-azis dilinLI-dăinâ,!Arsă
i-a rost inima...""'.
22,,1\Il'tcnr
cl'teliportSUlllHll,
i Ild "uman.heiSWllan.
! Totuşieucîutmereudana!IDanH,
daun.du11:1
, dana!......el'.o. Kolb('rg,
SundolJ11erskic,
p. 188;efoşiÎntro slrigi\luril
(krukowiak),
eilaHIdeM.Fedr)['o\\ski,
[.udoko!ic
Zarek.1,p.22·1.
:.\;l.."..-Citecărui'tşi
ai, lonică'?
\hunaiuna,dana!
Detreianic nespulală
..." eL "ZlJi6rWiaclolllosei",
IV,j).241,nI".202.
". eL KHrlowiez,
Slowflik
i/warpolskich,
I. p. ,)Of!.
"5ef. Zelechowsky.i,
SlowarjlIkr.niln.. IIlowi!,
1.
(; ,,"- \'ni c1Hn,l.
-vai-,dallD,
"n mă eluedupl'tIon..." CI. FI'.Susil,:1!or,rIUl".
flisne,j). 218.
" CLKarlowicz,
Slowllik
gwa!"
po/skich,1.
28Ci.TiJ(tin,Dicl.rom.gCllll"II, ]J.59\l
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Sau, dintr-un alt exernplu, reiese aceasta şi mai clar:
"Ai dain ă şi d ăina da,;Că mi-am vindut cămaşa">.
Sensul de tînguire deşi CIIo nuanţă 1lmoristică aici--- parc i neonLestahil
la primul vers. Tiktiu nu propune nici o etimologie,totuşi el sugerează ideea
că numele doina şi-ar putea avea originea într-o interjecţie. Lucrul Il-ar fi
inadmisibil; în cazul acesta însă, ar Însemnasă avem a face cu un cuvînt relativ
nou, de vreme ee încă e clară pînă azi Iiliaţiunea lui cu interjecţia. Dar doina
precum am văzut că rezultă din paralelismul său eu daina lituaniană -- apare
ea un element autohton, dintre cele mai vechi, în limba noastră. Iată de ce o
asemenea ipoteză - cu privire la etimologia douiei credem că nu poate
fi acceptată.
Erasm Hcnric Schneider de Weismarrtel,unul din ofiţerii suedezi din
armata îuf.iint.ăde ruşi a lui Carol XII, Iasă un jurnal cu însemnări din peregrinările sale Între anii 1709-1714 o mare parte din ele privind Moldova
dintre Carpaţi şi Nistru (inclusiv Bucovina), pe unde a făcut lungi popasuri
in cursul acestor ani -- iar acel jurnal a fost publicat de ahia în 1928de către
SamuelE. Bring sub titlul: E. H. WeismenlelsDoqbokn09 - 1714,Partea
privitoare la români din jurnalul în chestiune a fost publicată de N. Iorga
în "Hevista istorică", XVI, p. 12-28, 85-102, precedînd-o de un comentariu cu citate din memorialistul suedez.
Weismant.elIl-are cuvinte deloc măgulitoare pentru moldovenişi foarte
adesea ni-i prezintă în lumina cea mai urîtă. Singurelecuvinte de laudă pe care
cronicaru1suedez Weismantel le are la adresa Moldoveisînt pentru Icrtllitatea
şi hogăţ.ia pămîntului, precum şi pentru frumuseţea femeilor acestei ţări,
referitor la care el face uz de expresii superlative spre a o califica (el'. cap.
Siaiur Li.Ansehen},"EI", XVI, p. H3.Are un ochifoarte critic şi neîncrezător -se pare că.nu odată şarjează, în intenţ.iade a da lectorilorsăi ceva senzaţional
şi poate că această tendinţă are Joc chiar şi în mod inconştient la el. De
multe ori este just, notele lui sînt trăsături realiste, surprinse de un spectator
obiectiv: dar, totuşi, alteori el exagerează, fie din motivul amintit, pentru
a oferi leel:orilordin patrie (şi eventual şi de aiurea) un exoticplin de senzaţie,
tie dintr-o eronată interpretare a unui străin care nu este familiar cu ceea ee
vede şi nu în(:elegebine cele ee se petrec în juru-i. Şi apoi nu totdeauna sursa
lui de cunoaşterea moldoveniloreste cea care ar putea elamăsurajustă pentru
aprecierea Întregului popor, căci această sursă erau, pentru cetele de fug-ari
ale sf'ărrnăturilorarmatei suedeze,cel mai adesea hanurile şi crişmelesau alte
locuri de petrecere. ln afară ele ast:'lt,nu poate să nu se răsf'rîngă asupra
dispozitiei autorului faţă de populaţia Moldoveişi faptul că aceasta un i-a
primit deloc eu braţele deschise, dat Iiud că moldoveniivedeau în ei nişte
soldaţi străini, care adesea se dedau şi la jafuri sau altfel de inlracţiuni, Din
acelaşi motiv ei asociază şi venirea lăcustelor, într-UDul elin anii aceia, el!
venirea armatei suedeze în Moldova.
Orieurnar fi, mărturiile lui rămîn preţioaseşi demne de luat seamă eu
mare atenţ.ie, fiindcă sînt rare la vremea aceea şi fiindcă sînt ale unui martor
ocular. Datele sale asupra naturii poporului nostru şi datinilor lui le preced
29Frtncu-Candren,
cp, cit" p, :30,
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IWcele ale lui D, Cantemir din Descripiioll"loldalliae
şi unele din ele sint confirmate de ceeaee ne face cunoscut Cantemir. Von Weismarrtelne dă, întîmplător,
in notele sale despre moldovenişi citeva informaţii bizare despre cînt.ecullor,
anume chiar despre doină. Nu e delocentuziasmat de cîntecul nostru popular şi
nici nu putea fi, căci&evedehine că 11-aînţeles nimic din el şi ceea ee l-a frapat
este numai ceva prins în treacăt, de Ia distanţă, şi totodată ceva care ţine
mai mult de aparenţă şi de exterior, decît de esenţa clntecului. Totuşi, dintr-un
anumit punct de vedere ne intereseazăşi ee spune cronicarul suedez:
,,'" Sonst singen sie auch liberali allehand /1. gal' gcrne i'tppigeLieder
II. stimmen imrner mit dem Wort.e DAYNAM,daynam an, welches auff
allen Gassen il, in allen Hăussern gehi)reLwird 11.soli daher gekommenseyn :
Ein gewisser Woda oder Hospodar hat.te einen l Iund Dayna ge11Hllt,
diesser wurde verlohren ti. wcil el' iim sehr lieb 11.werth gellalten, so liess el'
in dern gantzen Lande ein scharffes Gehoth aussgehen, dass die Iriwohner
iiherall den Hund suchen Zl.herhey bringen soltcn, anrlersel' uhel mit denen
so Schult daran h ătten verf'ahren wolt.e,wo el' sich nicht wieder fande, Hiefauff maehte sieh das gantze Land, jung zi, aIl, aui'!',suehten in denen Feldern 11.Waltern, immerruffend: DAY:'-l"AM,
DAYNAM,zj,von, diesserStuude
an ist in dem gantzen Laude das gerneine HlIffen 11.Stimrnell DAYNAM,
daynam"." ("nI", XVI. p. ().1-- 95),
Interesant pentru noi, din ace.,!:intreg pasaj, e ea la inceputul secolului al XVIII-lea, pe eînd rătăeea Weismantel prin Moldova, doina era
lIn eîntee foarte răspîndit, pe care el a trebuit să-I aud[t des.MHi ales răsal'e
în plină lumină faptul că numele doiIlase auzea în popor la tot pasul, fie eă
se denumea eintecul prin a( est nume, fie că ('l'a auzit de cronicarul străin ca
refren in cÎnteeele ascultate. Să credemoare, precumremarcă Iorga, eă etimolog-ianumelui doina în numeleunei căl,elepierdute de lIll vechi domnitor moldovean ete hazată pe o confuzie eu legenda Moldeilni Dragoş? (de,unde ar
rezulta că aeeastă legendă era cunoscută in eereuri deictl1lde largi la .'iP(eputlll
seeolnlui al XVII I-IeaÎn .Moldova).Totusi.
, nu e deloe siQ'ul'
'.' că avemI â'raee aiei
eu legenda Moldei:s-ar pntea să avem a fael'eu ()simplă eoincidenţ.5a faptului
că e \orha aici de o eăţea a uiiui domn aUt; căci încolo niIliÎenu se mai
potriveşte. Ne j'ntrebăm ehiar daeă legenda prin care Weismdntel vrea 8[1
explice etimologia numelui doina n\! e o invenţ.iea {roniearului suedez sau
o adaptare a unei legende străine la () realitate rom{measei"i
? Se ştie că linii
nonieari mai noi sint obsedaţ.i de etimologism,E probabil deei ea o astfel
elelegeudă să nu aihrl nimieeomUlleu românii. Dar ceea ee se poate deduee
logie din ea, pelllru realitatea etnografieă românea,'că, e'·;LeJ'reeven[arefrenului doina în lirica populară a MoldoveiseeoluluiXVIII, frecvenţă pl' eare
....paralele eu eLilllonulrefrenului -- vrea s-o ilustreze VVeismantel.
Originea apelativuIui doina (sau daina)
S-ar pi'ireaelI ea poate şi surprinsă în refrenul unor c'inteee,uneleanumite silabe asemantice se repetă periodic:;de ex.: "Băi năi-nflÎ-n[li-na-măI"
(Craifaliiu pe Tîrnava JUd i Lodroman, jud, Alba), sau "Hai !lai, nai..nai!la 1" (Voila, Făgăraş); sau: "Nai-na, nai-na, nai-na-ua 1" (pe lVlureş,In
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Uif'alău.1.Alba). Tol aici şi "Trai-ua, nai-na ["80.De la forme de refren ca
aceslea se poate uşor ajunge la unele ea:
Hai dainu-dainu-dainul", sau: .,Ş-ai daina-daina-daina-rc1"'11,dacă
presupunem-căla origineconsonanta d a apărut acolo unde sflabcle ascmant.ice începeau eu o vocală aspirată sau neaspirat.ă, de tipul hai sau ai, în
specialcînd o asemeneasilabă venea după un vers al cărui ultim cuvînt sfîrşea
în vocală. E vorba deci de () apariţ.ie a lui d în hiat, OI'se ştie că poporul
român întrebuinţează de predilecţie sunetul il pentru evitarea hiatului în versuri ca şi în refrene asemaritire -- dovadă sînt refrenele coliudelor! ("Ai
leroi, el'ai Ieroi, flori dalbe !").
A. Viciu dă o explicaţie foarte justă, pare-se, pentru unele refrene Iără
cuvinte sau eu cuvinte ee par enigmatice, care sînt ÎP uz la începerea unni
cîntec sau în cursul lui. Ele sînt după dînsul nişte preludii sau acorduri:
.Lnaitite de ce ar începe să doineaseâ(sau să lwreascâJ2),ctntăreîul Îşi
acordă oarecumqlasul, ţrnienitul mai lin. El prelude cam aşa:
aoCI.CSI, 86(materialul
publica
t de A. Viciusubtitlul "PreJudii
(Acorduri)".
;n tu«, I, p. 85-86.
32Hetcou
, Bilt.,p. 23pune-Ilcontrastdoinele eu liorele
conform
eu traditiacreatăde
Vasile
Alecsandri
:.,Celemaimultedoinealcrumanilor
dinBihorsintdejale,incare-şidepllnge
poporulsuferintele
celemaimulteşi soartaceavitregă.ArepoporulromândinBihorşi clnleee
eleveseliecarele .Jrorcst
e" maialesla joc,Înhoră,şi senumesc
ltore,
IIorulese deosebesc
de doinemaialesin privinţaconţinutului;
sintucselc
şi au menirea
dea-l[acepcromansâ şi uitedegrijişi supărarc,precumziceşi horaurmătoare:
"Cin'o-ndrăgit
horile
Aibătrup ca flO1"ile
Şi obrazca rujile,
Treacă-isupărări
le;
eli horile-s bunetare
La UOlrIU
eu supărare,
Că io cindmă canlsupă!'
Cu!lorilell1-astimpăr
J"
Ceefeeilnveselilor
3UflOrilf
asuprafelelor,nespunevariantaurmătoare:
"l\Iărglnd
saI'apiiuliţ.ii,
T{l'tragclLe() flOrilâ:
CîtemindreuHlllze,
Tăteuşa c!{lsticle
Şi cu mInalJll-face
:
Vinăhadc,vinădrag,
Şi-asarăt' -amaştcpln
t,
Tă' eli focşi eu Imnină
Şi Cl1dor (H(hl inimă."
(llclC(Jl],
Bili...24).
InI(1('umintCI'preleaziî
într-unlocHelenu,lennenulhoriatuncielndcinteculIncarefigurează
infirmellfinnniile lni preeec!l'nle:
"florilecareIlUpollnveseli,
nil sinihoreadevărat/o
:
,,1101'111'
melenu-shune,
Că trag tă'amărăciune
;
!lorUl'melenumi plac,
Că trag tă'a llOlllsărac;
CiIla UOlllll
ee]sihac
NicihorileIHI-iplac".(Hetco\!,Bill.p.24.. Cf.In text p. 88,sub
nI'.XI).
Credcăe o interpretare
eronată,datorită.
unorpăreripreconcepute.
Deaici,tlineinlecul.
citatde.HetcolI,
noideducem
căhorilepolfi şi cîntece,precum
slntşi doinele.
Hetcollcontinuă
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"Hfli dăinu, dăinu, dăinu-rnă [" Sau: "Lai, lai, lai lai-Ia,! Lai lai, lai,
lai-mă !" sau "Tra-Ia -Ia-Ia-Ia-Ia!etc.":;;l.Aşadar. refrenul sau preludiul (ca
să ne exprimăm cu termenul utilizat de Viciu): "Hai doină-doină-doiuă-rnă1"
sau ,,)-ai daina-daină-daină-re 1"... etc. este echivalent din punct de vedere
funcţional (ne gîudim la functia muzicală) cu .
"L,ai-lai-Iai-lai-Ia
l", sau cu
"Tra-El-IEtIă-lă-lă-lă-Iii-laJ".
e just
termenulcîrrtecelor,
acord sau Insuşi
preludiu?
Mai
Întîi căs-o
aceste
refrenc
nu-s înDar
uzoare
numai
Ia-nceputul
Viciu
e nevoit
recunoască.
[n adevăr, el spune într-un loc; "Trai··lai·.lai-Ia1" am auzit la Sîncel, lîngă
Blaj, cînd a început doina; iar la sfîr:it a terminat cu "Tra-Ia-Iâ-Jâ-Iâ-Iâ-Iâl"34
De fapt, eu o uşoară variaţie, refrenuldin final este unul şi acelaşi eu cel
auzit de Viciu la Incepul, Dar, acest refren din silabe asernantice, încadrate
perfect în ritmica şi metriea unor cîntece, apare frecvent şi în cursul cîntecului (vreau să SPUIlla mijlocul lui), nu numai la început şi la sfîrşit, cum
crede Viciu.
Nu cumva sint ele comparabile uneori eu ceea ee numim în muzica
instrumentală cu termenuI italian [ioriture '?
Hcfrene au, cum le numeşte A. Viciu, prehulii ori acorduri, În care
surprrndemsursa muzicalăde unde a luat naştere termenul muzical românesc
doina (i daina) :
"... Inainte ele ce ar începe să doiriească (sau să horească), cîntăreţul
îşi acordă oarecum glasul, fredonind mai lin. El prelude cam aşa:
"Hai dăitiu, dăuiu, d ăuiu-uiii1"(Spring, Scbcş,Trestia. Sălişte, Porcura,
lîngă Brad);
"Hai doina doine -- doina-ma!" sau "dozl/a-re"! (pe Tirnave] ;
"Ş-ai doina, daina, dalila-re l" (pe la Distra, M-ţii Apusenii Bongo:-"
J oseui);
I
"Dinî, dînî, dinî-da l", sau Dîni, ciini, dinî-mă 1"
pe l, Cărnăraşul
de Cîmpie).
Pe Cimpie, de ex, [a Cistelec, la Căm ăraş şi aiurea se prelude şi aşa:
.,Gai, dainll, daina, dainu P' [Iată Înci:!un exemplu: 1
"Frunză verde şi Lllla,jCine-ozis diiinu-dăina,jArsă i-o fost inirna,jCa
şi n mea săraca !jCine-ozis dălnll di·ntîie,jArsă i-o fost ca şi mie 1"30,
irnplicîm!
în lerrnellul
Ioklorie"llOrlt"
eînleeeksaliriccşi apoichiarşi strigllLurile
dela horă
(',aresînt,dupăel, ,,0speeilllitate
dehore"(cI.p. :21-··25).
Ded : exactli la A.leesHndri.
Nune
împăcăm
eu definiţia
luiAleesandri
care'ltrihuiecloinci
()sferărrllllt.
mailargădecîtcearcală
(cI.Alecsandri.
Poe:.puP.).Astfel,el grupează
la aceasUl
speciedinliricapopularăşi cîntece
vesele.Daraceastanu·şiarLlcorespondent
pc terenulfolelol
ie. În atlc.văr,
nicioc]
a!ă cîndîi
spunem,
decx.,unuilăutar:"iazio cloin[\"
JlUneputemaşleptas{\auzimuncîntecvesel.I'en··
Irupopor,n cîntao doinăe aproapesinonim
CLI
a e!ntaun cîntec.ele inimă'llbastrfL
3ilCS,1, 85-IH\.
:14CS, r, 8G.
35CS,r. 85--86.
30S.C.Mîndreseu,
Literaturâ
şi obiceiuri
poporane
dincomunu
RipadeJos..., Bucureşti,
Gi\lJI·Fii.
1892,p. 13.
Literatură 205
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"D'ăitiu, d ăino = Ira-la-Ia-Ia! suplineşte cuvintcle numai în doine":"
Acesteexclarnaţii,familiare pîuă azi liricri populare româneştişi anume
dacorornâne-- în specialîn Transilvania -- nu fac decît să confirmevechimea
şi totodată autohtonismul ele mare adîncime al termenului nostru muzical
doina. Nu poate fi aici vorba ele un împrumut. Surprinzătoarea asemănare
cu termenul muzical lituanian pentru aceeaşi specie melopoetică nu indică
nicidecumîmpriumnt de la noi la lituanieni sau de la Iituanieni la noi, ei indică vechimea mare a tormenilor muzicali doina ---dauia la cele două popoare, atît de depărtate azi În ce priveşte aşezarea lor geografică.
"DăiIlu-dăina" este o formă st.răveche sub care a căpătat expresie un
af'ect puternic de esenţă elegiacă, încă din timpuri anterornane, la poporul
care hălăduia pe aceste locuri unde ne aflăm noi astăzi. Acel popor nu putea
fi altul declt str ămnşii daci.
"Dâinu-dilina" era tocmai un fel de.j.t.ra-la-Ia",un fel de "of 1" of :;!"
al dacilor, adică o intcrjccţ.iede uz general în cîntecele lirice eu caracter elegiac. OI' se ştie că în tezaurul lexical al oricărei limbi, elementele de cea
mai respectabilă vechime sint tocmai interjecţ.iilei-- ele fac tr auzitia oarecum de la ipostaza de exteriorizare de tipul zoologiela graiul articulat adică la limbajul uman propriu-zis. Şi aceste interjecţii elegiace v.dăinudăina" au fost fundalul din care a luat naştere apelativul feminin doina.
desemnind elegia populară însăşi, unde apărcau foarte adesea, chiar sub chip
de refren, interjecţiile "dăinu-dăina" 1 În faptul că ele durează pînă în vremea
noastră, avem dovada cea mai categorică a autohtonismului dacie al doinei.
Iar faptul că şi lituanienii au un termen foarte asemănător trebuie raportat
la o epocă antică preromană, cînd l.rămoşiiIituanienilor (popor iudo-european şi el, foarte conservativ) vor Ii avut aşezări şi mai mcridionale,precum
şi dacii vor fi avut aşezări mai septentrionale şi se vor fi întîlnit.
Latinitatea s-a revărsat pe plaiurile Peninsulei Balcanice şi ale Daeiei
eu terminologiaci muzicală caniare şi clIllliwm.F:rautermenii generali pentru
toată lumea romană de atunci, termeni care s-au fixat şi s-au păstrat pînă
azi în toate limbile neolatine, fără excepţie, şi care n-au făcut.excepţ.i« nici
pe întregul teritoriu al romanit.ăţ.iiorientale, căci îl aflăm ea termen uzual,
În limba română şi anume în toate cele patru dialecte ale ei şi există el, de
asemenea,şi În Iirnha dalmată care a dispărut cu ultimul ei vorbitor (Tuone
Udaina) din insula Vegli1 la începutul secolului al XX-lea". Dar termenii
muzicali ai latinităţii au găsit În provinciile romal1izate () terrninologie a utolltonă, pe care mai eur nd sau mai tîrziu au substituit-o. Şi au găsit şi
în Daeia. Termenii daciei Îl'si1,printre care era doina eu derivatele lui, se
vede că au fost prea înrădăcinaţi _';ii
defilleau o realitate etnică prea speeifieă,
spre a fi inlo('uiţ.i,eu aeep<lşiuşurinţă. S-a dat o luptăîntl'e terminologianouă
de atunci şi era autohtonă; şi lupta nu s-a tHminat pîn[t azi. Doina eu derivatele ei Il-a putut fi substituită.
S-au împărl.it domeniilc de denumire, ,'-a ajuns în acest eonfliet al tendinţ:eide dominaţie, ehiar şi la eonfuziij dar la exterminare nu. Iar românii
moderni au Început aet]}l a arăta o prediEeţie tot mai mare şi desigur foarte
37Ibidem,p. 241.
38M.Barloli,DasDalmatische,
Wien,1906.
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îndreptăţită, pentru terminologiaveche, fără a o dispreţui pe cea latină, care
pentru noi, astăzi, nu e mai puţin autohtonă, Încît nu mai e probabil ca din
limba română să mai dispară vreodată cuvîntul doina şi toată terminologia
generată de el. Căci asistăm la o reînviere a doinei şi la o cultivare neobişnuit
de predilectă a ei, dacă nu chiar la un cult al doiuei,
3. FUispÎndireageogl'afici1a termenului "doina" şi îndoieli C11privire
la autenticitatealui folcloricăpentru Întregul teritoriu dacic
în ce priveşte răspîndirea geograficăa cuvîntului doina, Ia români, avem
de observat că ca nu este aşa de generală şi de uniformă ea în Lituania, unde
nu oxistă nici o regiunc, care să -nu cunoască numele doina pentru cîntecul
ce reprezintă specia cea mai importantă a liricii populare Iituaniene,
La noi, doina este răspîndită în special la munte, adică în regiunile cele
mai conservatoare,ceea ee vorbeşte de asemenea în sprijinul vechimii şi a
autnhtnnismului acestui cuvînt. Dacă avem În vedere provinciile, el este
mult mai curent în lumea rustică ardeleană decit în cea de dincoacede Carpaţi.
E cunoscut conservatismul Transilvaniei în materie de limbă şi de folclor.
Ar fi foarte interesant de determinat cu precizie, pe hartă, ariile cuvîntului doină. Trebuie să amintim Însă că aceste arii nu depăşesc limitele dialectului dacorornân. La arornâni şi meglcniţi, ea şi laistroromăni, cuvîntul
doina este complet necunoscut ceea ce confirmă şi mai mult apartenenţa
lui la substratul tracic nord-dunărean, adică la aeel dacic, Pe de altă parte,
relativ Ia semnificaţiacuvintului doină, avem de relevat că ea nu-i totdeauna
aceeaşi pe tot cuprinsul teritoriului de limbă românească, pe unde este eunoscut, După cele ce am constatat pe teren, în puţine locuri poporul numeşte
doină ceea ee lumea noastră cultă înţelege de obicei prin acest cuvint, Cel
mai frecvent, doina are la Doi, în popor, sensul de melodie fără .·cuvinteun anumit fel de melodie- cîntată dintr-un Instrument, în special din fluier
sau caval ori din cimpoi. In conştiinţa oricărui român trecut prin şcoală,
doina are însă un sens mult mai cuprinzător; ea poate desemna şi melodii
executate din instrumente ca acele amintite, dar eu deosebire denumeşte ea
melodiile cu cuvinte, deci executate vocal, adică anumite cîntece din lirica
noastră populară, Poporul Însă, în cea mai mare parte a României,numeşte
creaţiile acestea simplu: cîntece.De HIUelacest termen Iolcloric este general
pe tot teritoriul rornanic pentru versurile lirice populare. Are dezavantajul,
desigur, că sfera lui e mult prea largă, deci e prea vag adesea, prea neprecis
în ee priveşte specia folclorică la care se referă.
La români, în clasa cultă, şi prin eachiar în popor, cuvîntul doina datorită unei select.ivităţi dirijate . vine în ultimul timp să-I uzurpo pe
cintecşi să-Isubstituie parţial din traditionala lui Iuncţ.ie.în special Alecsandri,
eu rernarcahila-i autoritate de mare poet al vremii sale şi de folclorist, care
dă la iveală prima importantă culegere de ciutece româneşti, a reuşit să impunii În lumea noastră.cititoare, eIasificaţja sa după genuri relativ la poezia
populară.
Astfel, încă din a doua jumătate a sceolului trecut .. prin colecţia lui
Alecsandri,prin literatură şi prin şcoală .'--numele doina ajunge să fie general
răspîndit la noi În pătura cuIUL Evident, faptul -- ca fenomen al culturii
livreşti - ar fi de puţin interes din punct de vedere folcloric..Totuşi, nu
putem să un ţinem seama de această realitate, intraU! deja în tradiţie, mai
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ales că se observă o inlluenţă de sus In jos, care determină pe alocuri fixarea
termenului dnina i» popor eu acelaşi sens ca şi la daca cultă, Totodată, tr«buie să relevăm că mărturia pe care ne-o elaII chiar tinele cîntece j)0puIare
despre doină precum v orn vedea rna i parte nu stă deloc.în contradicţ.ie
eu t.radiţia cultă. De aceea, l ipsiudu-ne datele precise, llli vom încerca să
dărtmăm această tradiţie spre il restahili realitatea strict folclorică actuală.
Ne mărginim numai a semnala Ienomeuul şi a pune o problemă care se cere.
cit mai neînt.îrziat rezolvat.ă, pe teren, de către lolcloristii noştri. Dcocarndată, menţinem termenul doina aşa cum este el consacrat de tradiţa cultă.
Cu aceste consideraţii preliminare, să trecem acum la scrut.area cuprinsului
cîntecelor cunoscute la noi obişnuit sub numele de dotnă.
Dar, Înainte de a aborda această chest.iune esenţială a cercetării noastre,
Lr('jJuiesă amintim. eu regret, că noi nu vom prezent.aaiei doina decît parţial.
Vom expune o doină lipsită nu numai de podoaba ei cea mai scumpă, ei de
o parte însemnată elin însăşi Iiinţa ei, poate chiar ele cea mai însemnată,..
In adevăr, doina, CÎndeste ciutec de cuvinte, înseamnă conţinut poetic plus
continut muzical.Este \111
fapt foarte cunoscut că majoritatea creaţiilorPOPlJIare in versuri reprezinU\ o Iericită ingernănarea două arte. Muzica doinei
-·care ar puLeuIi eu competenţă caracterizată numai de un Iolclorist-rnuzicolog -- vom fi nevoiţi s-()lăsăm complet Ia o parte ,"prea ne ocupa exclusiv
de textul poetic Căci vai, dup ă cuvîntul lui Virgil:
"NOD ornnia possumus omnes...",
Lăsăm dar în grija cititorului să întrcgcască cu imaginaţia melodiile corespunzătoare cîntecelor despre care va fi vorba mai departe şi să reconstituie
În gînd-- ducă (' eu putinţă .. şi eeva din frumuseţea lor.
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