UN TIP DE DOINĂ SPECIFIC l\WLDOVEI DE NORD
CONTHlB1TfII
LACUNOAŞTEHEA
C.ÎNTECULUI
POPULAH
HOMANESC
DE
FLOHIN13LJCESCU
şi VIOHELBiHLEANL':
Cu prilejulunorcercetărifolclorice
pe carele-amîntreprins,lu urmăcu aproape
şapte ani, în cttcva sate din nordul Molduvel
', am constatatexistenţaunei melodii
de doină deosebitde interesantă,interpretatăîntr-un parlnndo-ruhnto, cunoscutăde
localniciîn mai multe varianLe şi practicatăsub denumireade lrătrineasca
sau cîntec
trăqănot»,Aceştiter-menisînt folosiţipentru doiuăşi in Maramureş",
În anii următori,196.')
·--1971,a111continuatcercetărilein acenstăzonă',lărgtncl
aria de Jnvestigaţie'', iar rezultateleIa care am ajunsle comunicăm
În celece Ul'mează,
Nedeosehit
propunem
sitbucovinean"
semnalămexistenţa,
in zonu
a unuitip
melodie
de doină,
dedeci
tipul
şi, in acelaşi
timp,amintitij{,
să derhonstrăm
că în
tipul
de doinădela Itădău\i, necercctatîncădinpunctde vederemuzical,se păstreazăvechea
doinăbucovlncană,desprecare s-a afirmatdi ar fi dispărut?'
1 SateleBurla, Volovăţ,Putna, Vicovude Jos, Vicovu de Sus din judeţul Suceavu.
Pentrua o deosebide tipul bucovinean
Mlndră [Loarc-i
norocu
, nui o vomnumi
Doinarăâauteanâ.
3 Acesttermeneste folositfii la doinadin Murn
mures.dcnumită "horcaIrăgă-nată din bătrlni"sau "lHlfcabătrlneasdt".VeziE. Cernea, Troinadin nordul Transilvaniei.Contribuţli
la studiulpurticuiaritătilor
compoziiionule
şi stitisticc,
In "Studiide 1Il1lzicolngle
", VI, 1970,p. 183.
4 Zonacercetatăîncepe ele la confluenţaSucevltclcu Succava şi tine pînă la
poaleleObciueiMari,pe ambelemaluriale celOI'douărîuri.
IIstraja, Vico
vu de Sus, Bilca, Voitinel
c-Gălăneştr,Fl'iHăuţiiNoi, Frătăuţii
Vcchi,Succviţa,Marginea,Horodnic.
6 Pentru răspîndireaşi caracteristicile
tipului de doină Miruiră[l.ourc-i
norocu,
vezi LarisaAgapie,Doinabuoooincană.
Contribuţiila cunoaşterea
cintecnlut
populat,în
"Hevistade etnografic5i folclor",tomul 16, 1971,nr. 3, p. 215-218.
7 Vezi C. Zamfir, Conlrt
buli! la cunoasterea
istoricimuziciipopulareromâneşti.
Despreperiodizarea
unormelodiide doinădin Năsllud,în "Hevistade etnografieşi fol-
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Melodiei
"lrăgănalc"i se asociazănu numaitexte de doină(nereferimla textele
literare),ci şi de haladă,cinicede lcaqănşi chiarunelegenuriocazionale,
cumar fi cinlecuimiresei,
icrtăctune«
miresei,bocetul,
Maimult declt atît, intonaţiadoineirădăutcue,
într-o variantăritrnată,apare frecventîn melodiilevocalesau instrumcntale
ale unor
jocuripopularelocale.Aşadar,nu este vorbade o melodiesingulară,ci de numeroase
variaut.cîn acelaşistil melodic,asemănătorca principiude creaţie mukamulnt
oriental.
(Veziîn anexăexemplul1)
În folcloristica
nonstrăs-a subliniatin repetatertndur!" că funcţia mult.iplă a
unei melodiieste o dovadăa vechimiiei. Pornindde aici,putemconchidecă şi doina
rădăutennă,desprea căreivarietateIunctionalăam vorbitmai sus, reprezintăUIIstil
melodicfoartevechi.Aceststil melodic,bătrlncosca,
este puterniclnrădăclnatÎn viaţa
folcloricăa satelorde care ne ocupăm.Dovadă,numărulmare de interpreţicunoscuţi
i apreciaţide colectivităţile
rcspectrve".
Dar nu numaivirstniciisînt cei care tndrăgesc
liăirineosca,
TineriiÎnşişio cintă în diferiteocazii.Vocaleste cîntată la petreceri,iar
instrumentalo găsimmai ales în repertoriulpăstoresc-".
Se cuvinesubliniatşi faptul
că Interpruţlldoineirădăuţen«, chesttonntide noi, slnt În excluslvitatcTăran
l.
SPECIFICULiVIUXICAL
AL DOINE1ILIDJ1UTBNE
A. MELODICA
in timpce In alte doine(excepţie,Olteniadenord)recitativulpe treapta 1 apare
ca o concluzie,
după ce melodias-a dezvoltatpe alte trepte,la doinarădăuţ.canăeste
eviden
t ă predominanţa
recitativului
pe aceastătreaptă.Oricefrazăse terminăpe treapta
1 (foarterar pe a II-a). Cudentareapermanentăpe treapta 1 şi revenireafrecventăa
recitativuluidau impresiaunei succesiuni
de recitative pe aceeaşitreaptă.Acesteasînt
intrcruptedoar de pasajevorbiteşi formulemclndiz
aLc.Pasajelevorbitepot fi:
a) drepte.petreapta 1
b) în mers treptat spre cvarta perfectăinferioară(oprindu-sedeseoripe tertn
sau secundainferioară).
e) prin căderedirectă, de la treapta 1 pînă la treapta a V-a inferioară
Datorităabundenţeirecilativelor,echilibruldintreacesteaşi pasajelecantabile
înclinăîn favoareacelordintîi.
Formulelemelodizate
sînt puLine ca numărşi scurte.Specificăeste formulabazată pe succesiunide terţe minorepc trepteleIV-- II. (Veziîn anexăexemplul2).
dor", tomul 10, 19G5, nr. 4, p. 365---·375.
Căutîndsă explicevechimeaşi originea
celordouătipuri eledoinăexistenteIn Năsăud,C. Zamfirconsiderăcă tipul II, doina
năsăudeană, carearc circulaţieşi în Bucovina,s-ar fi născutîn secoleleal XIV-leaal XV-lea-in Bucovina,din unireatipului1 năsăudeau,adusaici de hejenarinăsăudeni, eu un tip local vechi,care ulteriorar fi dispărut.
8 Bela Bartok, Volksmuei]:
der Rumiuietioon Maramures,
Munchen,
102,j;Tiberiu Alexandru,Bela Barlulcdespre[olclorulromânesc,
Bucureşti,HJ58,p. 72; Mariana Kahane, Baza prcpenlatonică
a metodicti
din Olteni(s11bcarpa/ică,
în "Revistade
etnografieşi folelor",tomul9, 19G,1,
nr. 4-5, p. ,.\87--410;erh.Ciobanu,Lâulariidin
Clejani,Bucureşti,1969,p. 28; Emil.iaComişel,Genurile
muziciipopulareromâneşti,
Doina,În "Studiide ll1uzicologie",
V, 1969,p. 8:3-84; EllgeniaCernea,op. cii.,p. 182.
9 Băirnăceanu
Aglaia,69 aui, din Straja; BleuVirginia,54 ani, din Putlla; ŞorodocEllfrosina,5(j
.ani; ŢuguiMaria,57ani; CîrsteanLucreţia,40 ani ----toate trei din
Vicovu.de Jos; llic MihăiHi
83 ani; SavuAnghelina70 ani, ambiidin BUca;Clrdei
CosLan,
59 ani, din Voitillel.
10Nistor Toade!",2G ani; Nislor Vasile,28 ani; NisLorGavl'U,
31 ani- din
Remczău,COUl.
Vicovude .1os.
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Int.erva
luide lfTţăminorăcaracterizează,
nu numaila noi,ci in întreagaEuropă,vechile
"straluride credinţe,
superst
itii,titurl,obtceiurl",':
Formularnclodlcâbazal ă pe terţ.aminorădă naştereuneiscăriee constituie
principala
caractcnstică
a doillpirădăutcue
. Aceastăscarăevoluează
pe un tetracordminorcu substrat
de lricordicanhemit.ontca
(a)
saupe un trtcordminor(b): (VeziÎn anexăexemplul
:3-1)
Dealtfel,scaraşi formulamelodică
în discutieIlO!fi Inttlnttenu numaiIn doină,ei şi in celelaltegenuriamintitemaisuc'.Si pentrua urmărimaibinesubstratulprepentatonic
anhem
itonical scăriidoinei,precumşi unitateamelodică
a întregului
repertoriu,
prezentăm
un tablou
compara
tiv [11ruelo
dici!pe genuri(Veziîn anexăexemplul5).
Existenţaprintrecîntecele
noastrea unorrnelodii
ritualeare o semnificaţie
deosebită.
Seştiecăbocetul,
elepildă,facepartedinprimulstratfolcloric.
Melodiile
dinacestgenprezintă,
În general,o facturăurhuicâ.Înrudirile
de ordinmelodic
dintredoinăşi cînteculritual(sară,
formulemelodica
si formăarhltcctonică)
ne Indreptătesc
să afirmămcă Doinarădăuţeană
face
partedintr-unstrăvechistrat folcloric,
avîndpoatevechimea
bocetului,
D. ll\;lPROVIZATIA
ŞI FORMA
ARHlTECTONICĂ
La o primăascultare,improvizatia
paredirnlnuată
din cauzaelementelor
muzicale
redusecanumărsi,maiales,elincauzarecitatlvului
petreaptal. Cutoatăimpresia
de Izbitoare
asemănare,
rludurilcmelodlcc
din Doinarădăuţcană
sînt deosebite
prin elemente
proprii.de
ornamente,
intervale,
ritm.,Vari;\ţia
estesesizabilă
atlt dela interpret,cît şi dela piesăla piesă
şi serealizeaz
ă pe bazaunuinumărmiceleelemente(scarăredusă,formulemelodice
puţine
recitativpc treapta1, două- trei frazamuzicale).Tendinţasprecrtstallzarea
formei,carese
observă,
estedatăderîndurilemelodice
reduseca numărşi ea dezvoltare
muzicală.
Part.icularil.utile
melodice
şi de formăanalizatene dovedesc
că la Rădăuţine aflămîn
faţaunuitip apartededoină,careJIUseconfundă
cu doinabucovineană
Mîtulrăfloare-i
norocu
,
LatipulMindră[loorc-i
norocu,
depildă,Scaraesteext.insă
pînăla octocord,
formulele
melodice
dezvoltate
şi bogatornamentatc,
iar formacuprindepatrupînă la şapterîndurimelodice;
1,
în timpce la Doinatădătueauă
simplitatea
Iormclor
melodice,
scaracu substratprepentatoruc
şi apropierea
de bocetsîntargumente
muzicale
careHanumaică o deosebesc
de tipulMlnâră
[loatc-inorocu,
dardemonstrează
că tipulmelodic
dela HădăutiestemIJitmaivechi,În Doina
rădăuteană
recunoaştem
vecheadoinăbucovineană,
caredecinu a dispărut.
Modulde păstrareşi transmitere
în timpa acesteiformeestegreude arătat,dinlipsă
dedocumente.
Ceamaivecheatestare8c1"18[\
aparein culegerea
iVI.
Ftedwagncr
- Al.Voevidca;:,
undesînt însera
Leşi douădoinerădăutcne.Iată o vnriantăcarea fostculeasădin Vicovude
Jus, In 1912,şi pentrucomparaţie
o vnrlantădin 1971.
(Vez!în anexăexemplul6).
Se observ}l
că scarasi forfl]ule]e
melodjee
au rămasintacte.Deci,transmitereatipului
arhaics-aHieutfidelintr-operioadăde pestejurnătatede secol.Dacăîn aceastăperioadăcu
posibilităţi
ITulritc
de contaminare
ea llUa suferittransformări
esenţiale,

11VeziG. BreazllJ,
IdeiClzrente
in cercetarea
crea/ieipoplllare.
lvlodllri
pentalonice
şi prepentatoniee,
În "Studiide l11uzicoJogie",
1. H365,
p. 13,4,1.
l Eug.Ccrnea,op.
cit.,p. 188,consideră
di, dintreceletreitipurizonalededoină(maramureşeallă,
oltenească
şi bucovineană),
cea mai cvoluatileste doÎllabucovineană,
dar nu se
referăşi la doinade la Hăd,lUţi.
13 MathiasFriedwagner,Rllmănische
Volkslieder
allSde!"Bllkovina,
1. Band,Liebeslieder mitp. 380/JonAle:r.Vowidca
(lllfgezciclm
nelen melodien,Wiirzburg,
Kom'ad'1'1'tsch Vcrlag,1940,jJ. 8:l, :371.
12_. Anual"
delingvi_stică
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se poate conchidecă aceastaa existat in formape care o cunoastemastăzi,cu mult
timp înainteaprimeiatestărlscrise.
Cercetinddoinarădăuţcană,am constatatşi existenţaunui subtip dc doinăcu
o ariede răspîndiremaimaredecîttipulanalizat.Spaţiulîn care poatefi Întîlnitădepăşeştezona cercetatăde noi, incluzîndîn cea mai mareparte şi perimetrulîn care circuli\ doina bucovlncanăde tipul Mîndră[loare-inorocu,[Vczrin anexăexemplul7).
Analizaacestuisubtip de doină evidenţiază:
a) elementecomunecu tipul bucovineanMin.dr«[lourc-iJWI'OCU
(scarăextinsă,
Iorruule melodice mai dezvoltate)
h) elementecomuneClIdoina arhaicărădăuteană(Irazc cu substratprcpeutatonic, revenireacadentel petreapta 1, arhitecturarestrtnsăla :l·--,1rindurimelodicc)
Subtipul de la Hădăuti,fiind Inruditatît cu doinaarhaicărădăuteanăcit şi cu
tipul Mltulrâ[lourc-itiorocu,poate fi considerato punte intre doina arhaicăhucovineană şi doina hucovineunăevoluată.El rămînetotuşi mai aproapede tipul arhaic,
constituindde fapt o dezvoltare,o extinderea acestuia.EvoluţiaÎn timp va arăta
dacă acest intermediarva deveniun tip de sine stătător sau va trecespre tipul bucovineandezvoltat.Menţionămcă o variantădin acestsuhtlpapareşi în colecţiali!.
Friedwagner
-- Al. Vnevidcat+.
Încercareanoastră de a subliniaexistenţaunui tip melodicarhaicîn extrcmi
tatea nord-vesticăa Rădăuţilor llU este singulară.Ea se alăturăunor cercet.âri
anterioare, care scmnalcazăfenomeneasemănătoareîn alte zonefolclorice
ale tării: Oltenia de nord13şi Maramureş!".
Reprezentînd
acelaşistrat vechi,tipurilemelorlîce
arhaiceau unelecaracterfstici
comunedate de scaracu substratprepcntatonlc
şi de forma
arhitcclonică
aproapecrist.aliz
ată.. (Veziîn anexăexemplul8 a, b, c).
Asemăn
ărlle doineiarhaice bucoviueneel! tipurile similm-edin Maramures
i
O'lten
ia de nord pot fi explicatePlin ipotezaIondului cnmun, care mergepînă Înainte
deformareapoporului
român-",Acestfondeomunesteizvorîtdinunitatealimbiiromâne,
din specificulspiritualal poporululnostru,căci"o unitatespiritualăa existatîntotdeauna,iar aceastăunitate cste vecheca poporullnsuşi"!".

14,,1. Friedwugner
, of'. cii, p. 54,).
15MarianaKahane,01'. cit., p. il87410.
16EugeniaCernea,01'. cit., p. 181--210.
17Gh, Ciobanu,op, cii., p. 27--28.
18IlarlonCocişiu,Folclordin judeţul TirnuoaMure.Sighişoara,
1fJ'!4,apucIE.
Cnmişel,Folclormuzical,Bucureşti,19G7,p. 278.
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