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INTRODUCERE 
 

Una dintre preocupările fundamentale de maximă oportunitate 

culturală pe plan naţional şi internaţional, inclusă în politicile culturale 

actuale, este tezaurizarea documentelor de patrimoniu imaterial 

reprezentative pentru zona culturii tradiţionale cu marcă de identitate 

naţională, etnică. Demersurile generaţiei de aur a etnomuzicologiei 

româneşti din secolul al XX-lea sunt, în acest sens, un argument 

incontestabil ce susţine politicile culturale europene actuale referitoare la 

importanţa patrimoniului cultural tradiţional în conservarea memoriei 

culturale şi în afirmarea identităţii etnice în procesul de globalizare. 

În situaţia în care multe comunităţi rurale şi-au uitat complet 

tradiţiile şi repertoriile folclorice care luminau odinioară viaţa socio-

culturală a satelor, repunerea în circulaţie a unor repertorii culese cândva 

de specialişti, conservate editorial sau arhivistic, este o necesitate 

stringentă. Aceasta cu atât mai mult cu cât oamenii comunităţilor rurale 

nu mai au acele modele melodice tradiţionale care le reprezentau 

specificitatea, ofertele masiv mediatizate ale curentului vedetist actual 

creând confuzii şi fenomene grave de aculturaţie, care accentuează 

procesul de hibridizare şi diluare, până la dispariţie, a culturii 

tradiţionale.  

Ce ne spun specialiştii în politici culturale europene despre 

patrimoniul cultural? „Patrimoniul trebuie păstrat ca parte vie a 

societăţii.”
1
 „Mărturiile trecutului trebuie localizate, catalogate şi 

protejate.”
2
 „Să se trateze festivalurile ca o resursă majoră şi o modalitate 

esenţială de răspândire a bogăţiilor culturale în zonele îndepărtate sau 

defavorizate.”
3
  

Atunci când responsabilitatea pentru asigurarea perenităţii 

colective a patrimoniului cultural tradiţional stocat în arhive şi în 

biblioteci se coroborează cu responsabilitatea asigurării calităţii 

festivalurilor, ca modalităţi esenţiale de răspândire a valorilor 

patrimoniale perene în cadrul colectivităţilor, se pune acut problema 

depistării fondurilor documentare ce constituie tezaure de cultură 

tradiţională din diferite etape ale istoriei comunităţilor rurale şi rural-

urbane din zonele de interes cultural promoţional. 

                                                           
1
 Simon Mundy,  Politici culturale. Un scurt ghid, 2000, Editura Consiliului Europei, 

Strasbourg, p. 54 
2
 Ibidem 

3
 Ibidem, p. 58  
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În acest domeniu se încadrează lucrarea de faţă, prin publicarea 
celui mai mare fond documentar ce conservă documente ale culturii 
folclorice din ultimii ani ai Bucovinei istorice, prin urmare din ultimii ani 
ai imperialismului austriac în nordul Moldovei. Este vorba de culegerea 
de folclor intreprinsă de învăţătorul bucovinean Alexandru Voevidca la 
începutul secolului XX în cadrul unui proiect imperial ce viza culegerea 
folclorului naţionalităţilor etnice din toate zonele aflate sub stăpânirea 
Imperiului Austriac, proiect condus de filologul şi profesorul universitar 
Mathias Friedwagner. Învăţătorul bucovinean Alexandru Voevidca a fost 
cooptat în proiectul imperial, fiind plătit cu salariu câţiva ani pentru 
culegerea prin notarea muzicală a folclorului din Bucovina şi furnizarea 
documentelor de patrimoniu imaterial folcloric culese sub formă de 
partituri, profesorului Friedwagner, în vederea selectării materialului cu 
care acesta avea să alcătuiască volumele monografice zonale.  

Alexandru Voevidca (n. 27 mai 1862, com. Vaslăuţ – m. 6 iunie 
1931, Cernăuţi) a fost unul dintre intelectualii Bucovinei cu o pregătire 
muzicală solidă dobândită la Şcoala Normală din Cernăuţi (1877-1881) 
unde a studiat teorie-solfegii, armonie şi dirijat coral cu Anton Kuzela şi 
la şcoala de muzică de pe lângă Societatea Filarmonică din Cernăuţi (în 
aceeaşi perioadă), unde a studiat armonia şi orchestraţia cu profesorul şi 
compozitorul austriac Adalbert Hrimaly, directorul acelei şcoli. În 
perioada 1982-1913 a activat ca învăţător în Suceava, Sinăuţii de Jos, 
Siret, Suceava, Boian, Cotmani şi Cernăuţi. La Cernăuţi a funcţionat ca 
profesor de muzică în perioada 1919-1921, apoi ca translator de muzică 
între anii 1923-1927.

4
 Trebuie precizat că în mss. Numele Voevidca 

apare şi în versiunea Voievidca. 
Criteriile pentru care Voievidca a fost cooptat de profesorul 

Mathias Friedwagner în proiectul imperial au fost formulate de acesta în 
Prefaţa la volumul publicat în anul 1940 la Würzburg cu titlul 
Rumänische Volkslieder aus der Bukowina. I. Band: Liebeslieder mit 
380 von Alex. Voievidca aufgezeuichneten Melodien, p. XII: „El era un 
foarte capabil muzician practic, cu ureche fină şi cu mare iscusinţă 
pentru asemenea misiune... Culegerea sa a sporit, formând un tezaur de 
frumoasă muzică populară necunoscut.” Dincolo de aprecierile critice 
parţial întemeiate asupra unor limite ale notaţiilor lui Voievidca, cum 
sunt notarea melodiei doar la o strofă şi prin aceasta elidarea notării 
variaţiilor melodice intervenite pe parcursul interpretării de către 
performeri, lipsa notaţiei acompaniamentului instrumental al lăutarilor, 
trebuie recunoscut faptul că, notând schematic, după ureche, cu o 

                                                           
4
 Voevidca Alexandru, în Iordan Datcu, Dicţionarul folcloriştilor, II, 1983, Bucureşti, 

Editura Litera, p. 206-209. 
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impresionantă acurateţe, o imensitate repertorială, neavând fonograf şi 
alte mijloace tehnice de imprimare-redare sonoră ale vremii, Alexandru 
Voevidca este primul culegător obiectiv al folclorului din Bucovina, 
realizând prima culegere masivă de folclor bucovinean în scop ştiinţific. 

Culegerea intreprinsă în satele Bucovinei de harnicul învăţător 
Alexandru Voevidca a fost rodnică, fondul documentar adunat însumând, 
potrivit estimărilor din sursele bibliografice istorice şi etnomuzicologice, 
peste 3700 de melodii notate cu texte şi însoţite de grila documentară 
referitoare la provenienţa lor, data culegerii, informatori, provenienţa 
acestora, semnătura olografă a culegătorului. 

Din fondul adunat de Alexandru Voevidca au fost selectate pe 
criterii literare tematice 384 melodii cu text pentru realizarea primului 
volum din seria monografică proiectată de Dr. Mathias Friedwagner, 
publicat cu sprijinul material al regelui Carol al II-lea al României 
(”Gedruckt mit unterstützung S.M. des Königs Carol II. von Rumänien”) 
în 1940 la Konrad Triltsch Verlag din Würzburg, cu titlul Rumänische 
Volkslieder aus der Bukowina. I. Band: Liebeslieder mit 380 von Alex. 
Voievidca aufgezeuichneten Melodien.  
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În volumul semnat ca autor de Mathias Friedwagner, numele 

culegătorului Alexandru Voevidca (Voievidca), împreună cu 

coordonatele de culegere sunt incluse la finele fiecărei piese antologate, 

ordonarea repertoriului bucovinean fiind făcută pe criterii filologice 

tematice. Este remarcabil faptul că filologul german a înţeles foarte bine 

sincretismul text-melodie specific folclorului românesc şi a inclus 

melodia notată de Voievidca la fiecare text din antologie, pentru a reda 

imaginea completă a repertoriului folcloric selectat. Este regretabil însă 

faptul că Friedwagner nu a apelat la Voievidca pentru elaborarea unui 

studiu muzical profesional, ci la un muzician străin care era complet rupt 

de fenomenul folcloric românesc, astfel încât corecturile sale pe partituri 

şi evaluarea muzicală a repertoriului sunt aberante.  
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Acest prim volum din seria monografică proiectată de dr. Mathias 

Friedwagner este singurul volum care a văzut lumina tiparului, restul 

fondului documentar cules de Al. Voevidca şi ceilalţi colaboratori la 

proiecul imperial rămânând uitat multă vreme, fiind recuperat de la 

moştenitorii savantului austriac prin strădania muzicologului român 

George Onciul - stabilit în Germania. Acesta i-a convins să vândă fondul 

Bibliotecii de Stat a României şi l-a adus în România în anul 1968
5
, fiind 

conservat, în cea mai mare parte, în Biblioteca Naţională a României, la 

„Colecţii speciale-Cabinetul de manuscrise”, în mapele de manuscrise nr. 

22.218-22.227
6
 şi 22232. Total piese culese (cu dubluri): 3731 piese 

(notaţii olografe pe file cu portative). 
Voevidca a avut mai multe încercări de valorificare editorială a 

culegerilor sale independent de Friedwagner, având însă parte de prea 
puţine reuşite. Una dintre acestea este 17 colinde, cântece de stea şi 
urări de Anul Nou, notate de..., publicate de Societatea culturală 
„Academia populară”, Cernăuţi, Fascicula I, 1925, Lit. A. Sydor. 
Menţionez şi volumul nepublicat Cântece populare (149 melodii pe 147 
file, mss. 6 din Arhiva Institutului de Etnografie şi Folclor „C. Brăiloiu”, 
trimis de Voievidca la concursul instituit de Societatea Compozitorilor 
Români la 5 februarie 1925, din care au fost selecţionate câteva piese 
publicate în vol. Treizeci de cântece populare alese din culegerile 
premiate sau menţionate cu prilejul concursului instituit de Societatea 
Compozitorilor Români în anul 1925

7
 şi în vol. Cântece bătrâneşti din 

Oltenia, Muntenia, Moldova şi Bucovina, îngrijit de Constantin 
Brăiloiu

8
, volum în care numele culegătorului Al. Voevidca figurează la 

două variante ale baladei Ciuma din Bucovina. 
Trebuie precizat că nu se cunoaşte existenţa unui contract de 

colaborare între Friedwagner şi Voevidca în care să fie precizate 
condiţiile colaborării, astfel încât Friedwagner nu poate fi acuzat de 
faptul că nu l-a menţionat pe Voevidca drept coautor la monografia 
condusă de el, consecvenţa cu care acesta a menţionat sub fiecare 
partitură numele culegătorului dovedind onestitate şi corectitudine 
profesională. 

 

                                                           
5
 Viorel Cosma, George Onciul, în Tribuna României, Anul II, nr. 20, 1 septembrie 

1973, p. 13; Idem, Peregrinările unei colecţii de folclor românesc, în Calendar, 1974. 
6
 Doar aceste cote sunt menţionate de Cristina Rădulescu Paşcu în Studiu introductiv la 

volumul Alexandru Voevidca, Cântece populare din Bucovina, ediţie îngrijită de 

Vasile Nicolescu şi Cristina Rădulescu Paşcu, 1990, Bucureşti, Editura Muzicală 
7
 45 p., 1927, Bucureşti, Editura Societăţii Compozitorilor Români 

8
 153 p., 1923, Bucureşti, Editura Societăţii Compozitorilor Români 
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Alte încercări de valorificare a culegerilor proprii după încetarea 

colaborării cu Friedwagner sunt menţionate de etnomuzicologa Cristina 

Rădulescu Paşcu în Studiul introductiv la primul volum din ediţia 

postumă îngrijită de ea împreună cu Vasile Nicolescu, intitulată 

Alexandru Voevidca, Cântece populare din Bucovina, publicată în 

1990, la Bucureşti, de Editura Muzicală.  

În acest volum profilat pe repertoriu selectiv aparţinând genului 

doinei şi cântecului propriu-zis, notaţiile muzicale ale lui Voievidca au 

fost revizuite de îngrijitori, fiind transpuse în sistemul etnomuzicologic 

de transcriere melodică relativă, nemensurală, adaptată sistemelor 

ritmice specifice folclorului românesc, la nivelul cunoaşterii 

etnomuzicologice a anilor 1980. Prin urmare, volumul nu reflectă în 

notaţia muzicală personalitatea muzicianului Alexandru Voievidca, 

culegătorul rafinat de la începutul secolului al XX-lea care a notat 

melodiile folclorice după ureche, la nivelul cunoştinţelor sale muzicale 

solide, de înaltă ţinută profesională. Volumul îngrijit de cei doi 

etnomuzicologi bucureşteni ilustrează parţial repertoriul folcloric 

performat în Bucovina la începutul sec. al XX-lea.  
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Dat fiind interesul deosebit pentru tezaurizarea editorială a 

patrimoniului documentar existent referitor la cultura tradiţională 

folclorică din Bucovina, am proiectat publicarea fondului manuscris Al. 

Voevidca, conservat de Biblioteca Naţională a României, la Colecţii 

speciale-Cabinetul de manuscrise, sub forma unei serii monografice 

intitulată Alexandru Voievidca – Folclor muzical din Bucovina.  

Seria monografică este organizată priopritar pe criteriul genuistic, 

astfel: un volum dedicat genurilor şi speciilor ce alcătuiesc repertoriul 

ritual-ceremonial, un volum alcătuit din repertoriu instrumental – de 

ascultare şi de joc – şi două-trei volume afectate genurilor vocale lirice şi 

epice: doina, cântecul, balada/cântecul epic, cântecul vocal de joc, 

romanţa, cântecul satiric obsen, parodia bisericească. Repertoriul fiecărui 

gen şi specii reprezentate în volumele monografice este clasificat 

tipologic. Am optat pentru folosirea metodologiei de tipologie consacrată 

în etnomuzicologia românească, având cel mai mare grad de generalitate 

la nivel genuistic şi cea mai mare acurateţe în privinţa relevanţei 

criteriilor de sistematizare pe niveluri de adâncime. Am considerat că 

unitatea metodologică de clasificare tipologică a folclorului de pe tot 

teritoriul României este o oportunitate în etnomuzicologia românească, 
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asigurând astfel baza unor demersuri analitice şi comparative ulterioare 

de mare rafinament. 

Trebuie să precizez că partiturile respectă întrutotul notaţia 

muzicală a învăţătorului sucevean, ilustrând nivelul excelent de pregătire 

muzicală şi calităţile excepţionale de culegător şi transcriitor muzical ale 

lui Voievidca, nivelul ştiinţific al notaţiilor sale de folclor după ureche, 

pe teren, de la informatori, plasându-se pe traiectoria marilor 

performanţe ale precursorilor etnomuzicologiei româneşti.  
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CONŢINUTUL GENUISTIC AL FONDULUI 

MSS. ALEXANDRU VOEVIDCA.  

Consideraţii asupra notaţiei muzicale 
 

În cele ce urmează mă voi referi la conţinutul documentar 

genuistic al dosarelor de partituri manuscrise ce alcătuiesc fondul 

documentar Alexandru Voievidca, încercând să depistez criterii de 

grupare repertorială în demersurile sistematice preliminare ale 

învăţătorului sucevean. Precizez că fiecare filă de manuscris notat de Al. 

Voievidca este semnată de transcriitor în josul paginii, menţionând în 

continuare şi funcţia didactică deţinută la vremea respectivă: cea de 

învăţător la şcoala primară din Vatra Boianului, cea de director al şcolii 

primare centrale din Boian, ori cea de „învăţător în Suceavă”. 

Trebuie să remarc pregătirea muzicală foarte serioasă a 

învăţătorului Alexandru Voievidca la începutul secolului XX şi 

capacitatea sa extraordinară de notare după ureche a unui repertoriu oral 

imens şi complicat sub aspect structural, la nivelul cunoaşterii şi al 

dezvoltării ştiinţelor muzicologice în România acelei perioade. Chiar 

dacă culegătorul de folclor nu avea la îndemână o tehnică de notare 

etnomuzicologică – elaborată de specialişti mai târziu -, trebuie apreciat 

nivelul ridicat al pregătirii sale muzicale, care i-a permis să noteze 

melodiile folclorice utilizându-şi cunoştinţele muzicale tonale şi 

mensurale dobândite printr-o educaţie muzicală serioasă de tip 

occidental. Multe detalii din notaţiile sale sunt precursoare ale sistemului 

etnomuzicologic modern de notare a folclorului
9
 prin intuirea unor 

particularităţi structurale şi de limbaj muzical specific. 

Cu toate lipsurile substanţiale de file din fondul manuscris 

Alexandru Voievidca conservat de BNro, acesta este cel mai mare fond 

documentar folcloric cules în Bucovina istorică la începutul sec. XX, 

ilustrând diversitatea genuistică performată de populaţia autohtonă 

românească şi unele obiceiuri, cum este bocitul la înmormântare, ritualul 

nunţii, colindatul cu steaua şi colindatul din Ajunul Crăciunului, 

colindatul mascaţilor şi uratul din ajunul Anului Nou, ritualuri magice de 

ghicit, plecarea în cătănie prin cântece rituale şi jocuri specifice. Este 

ilustrată masiv şi o specie folclorică nouă pentru acea vreme, ce prindea 

                                                           
9
 Constantin Brăiloiu, Opere, vol. I/1967, II/1969, IV/1979, V/1981, Bucureşti, Editura 

Muzicală; Paula Carp, Câteva cântece de ieri şi de azi din comuna Bătrâni, în Revista 

de folclor, anul II, nr. 1-2, 1957, Bucureşti, p. 7-64 
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cheag din ce în ce mai mult, anume cântecul vocal de joc, specie care 

actualmente sufocă piaţa muzicală prin adaptarea unor texte deseori 

contrafăcute la melodii instrumentale de joc. 

În titulaturi, Alexandru Voievidca foloseşte, de cele mai multe ori, 

formula introductivă a textelor cu funcţie de captatio, ce ilustrează în 

repertoriul bucovinean o mare diversitate de floră şi specificitatea faunei 

zonale invocată: „Foaie verde de...”, „Foiliţa...”, Frunză verde (de)...”, 

„Frunzuleană...”.  

Se remarcă, în notarea textului, preocuparea de redare a graiului 

local, deasemenea a configuraţiei strofice cu şi fără refren, cu şi fără 

repetiţii. Un exemplu este cântecul de cătănie Hora soldăţească, Mss. 

22.223_0095 (96/476)_Biblioteca Naţională a României_Colecţii 

speciale_Cabinetul de manuscrise: 
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Un alt exemplu este cântecul ritual de nuntă Plângi mireasă şi 

suspină, Ms. 22.224_anexa II_0050 (49/1034) Biblioteca Naţională a 

României_Colecţii speciale_Cabinetul de manuscrise. 
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Melodiile în parlando şi rubato sunt notate de Voievidca astfel 

încât să sugereze în notaţie expresia şi modul de redare tradiţional, 

prefigurând notaţia etnomuzicologică a stilului. Menţiunea „Andante 

recitativ”, prezenţa coroanelor la notele cadenţiale, dar şi schimbările de 

tempo sunt sugestive în acest sens, ca de altfel, neconcordanţa dintre 

măsura notată la cheie şi măsurile configurate pe structura ritmică a 

rândurilor melodice. Un exemplu edificator în acest sens este Bocete, 

Mss.22.220_0008 (8/1600)_ Biblioteca Naţională a României_Colecţii 

speciale_Cabinetul de manuscrise: 
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Dosarul 22.218, însumând un repertoriu de 251 piese, este grupat 

în 7 dosare, ce au fost alcătuite prin gruparea repertoriului după criteriul 

genuistic. Sintetic, dosarul 22.218 are un conţinut repertorial 

reprezentativ pentru genul baladei, doinei, cântecului epic, cântecului 

propriu-zis, cântecului vocal de joc – specie nouă -, cântecului de cătănie 

şi romanţei populare. Astfel: 

Dosarul I este denumit Balade, cuprinzând 59 partituri cu notaţii 

de cântece epice şi lirice, dar şi multe balade. Sub notaţia tonală şi 

mesurală se află notate textele integrale pe două coloane, iar la finalul 

textului este notat refrenul şi este cu consecvenţă semnată fiecare filă de 

culegătorul-transcriitor. Notaţiile sunt îngrijite, caligrafiate frumos în cerneală 

neagră sau albastră, cu tempoul notat în roşu. Nu există criterii muzicale 

structurale de organizare a materialului muzical din dosar. Ordonarea 

repertoriului în dosar, ca de altfel, în tot fondul documentar este arbitrară, la 

vremea aceea etnomuzicologia românească aflându-se la începuturi. Fiecare filă 

conţine şi însemnări în creion ale profesorului Friedwagner de estimare 

genuistică şi autenticitate folclorică a textelor. 

Fiecare dosar de manuscrise conţine, pe lângă dosarul cu repertoriu clar 

delimitat genuistic, şi o serie de dosare Anexe cu răzleţe pe care culegătorul Al. 

Voievidca nu a reuşit să le delimiteze genuistic, având un conţinut confuz. 

Astfel, Dosarul nr. 22.218 conţine încă 6 dosare de Răzleţe, după cum urmează: 

 Răzleţe (I) cuprinde 34 file - din care lipseşte fila 28 – cu cântece 

propriu-zise şi romanţe; 

Răzleţe (II) cuprinde 12 file cu cântece propriu-zise şi câteva doine, 

deasemenea cântece epice (ca de ex. Căpitanul Dan); 

Răzleţe (III) cuprinde 59 file cu notaţii de cântece propriu-zise, doine, 

strigături cântate şi o  melodie vocală de joc „bătrânească”;  

Răzleţe (IV) conţine 16 file cu notaţii de cântece propriu-zise, doine, 

cântece noi semiculte de provenienţă urbană; 

Răzleţe (V) conţine 49 file cu notaţii de doine, balade, cântece 

propriu-zise, cântece vocale de joc şi cântece patriotice (între care 

menţionez o variantă a Horei Unirii); 

Răzleţe (VI) conţine 23 file cu notaţii de cântece propriu-zise, 

cântece de cătănie, doine, cântece vocale de joc şi romanţe.  

Dosarul nr. 22.219  este intitulat Colinde, conţine 40 de file cu 

notaţii muzicale de colinde şi cântece de stea, atestând obiceiul 

colindatului din Ajunul Crăciunului în Bucovina începutului de secol XX 

printr-un fond repertorial reprezentativ. Notaţia mensurală alterează 

structura ritmică a giusto-silabicului propriu colindei; documentul este 

însă deosebit de valoros pentru ilustrarea genuisticii folclorice şi a 

tradiţiilor reprezentate de acesta în Bucovina.  
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Gana Ganele, Mss.22.219_0024 (23/1703)_ Biblioteca Naţională a 

României_Colecţii speciale_Cabinetul de manuscrise 
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Dosarul nr. 22.220 este intitulat Bocete, conţinând 19 file cu 

bocete notate strofic. Ex: Mss.22.220_0002 (2/1520)_ Biblioteca 

Naţională a României_Colecţii speciale_Cabinetul de manuscrise. 
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Dosarul nr. 22.221 este intitulat Cântece populare obscene, 

însumând 13 file cu notaţii de cântece propriu-zise şi cântece vocale de 

joc cu un conţinut tematic satiric, grotesc, chiar sarcastic, la adresa unor 

moravuri ale vremii, folosind un limbaj licenţios. 

Dosarul nr. 22.222 netitrat, conţine 2 dosare însumând 148 de file. 

Dosarul I (filele 1-100) însumează, cu lipsurile aferente, 73 file 

notate cu roşu în colţul drept superior al paginii, având următorul 

conţinut genuistic: cântece propriu-zise, cântece de leagăn, cântece 

epice, doine, cântece de cătănie, cântece patriotice pe melodii de horă, 

romanţe, cântece urbane, cântece vocale de joc, cântece rituale de nuntă 

şi cântece de stea. 

Dosarul II (filele 101-214) însumează 75 file, întrucât lipsesc 39 

file. Conţine: cântece propriu-zise, cântece vocale de joc, cântece de 

recrutare, doine, cântece epice şi cântece rituale de nuntă.  

Dosarul nr. 22.223 are următorul titlu: Cântece poporale culese 

de Alexandru Voievidca director al Şcoalei Primare în Vatra 

Boianului. Melodii cu şi fără text XLII No 2051-2100.  Dosarul are 375 

file, grupate în patru secţiuni de câte 100 file, cu semnalarea de către 

conservatorul Bibliotecii Naţionale a filelor lipsă. 

Secţiunea I (filele 1-100, din care sunt 52 file lipsă) conţine notaţii 

de cântece propriu-zise, doine, cântece de recrutare, cântece patriotice, 

cântece vocale de joc, cântece rituale de nuntă (Cântecul miresei, 

Busuiocul, La rădicarea mesei, cântece la soacre), romanţe, cântece 

semiculte, cântece de cătănie şi un cântec de ghicit (fila 92).  

Secţiunea a II-a (filele 101-200, lipsă 20 file) conţine 80 de file cu 

notaţii de cântece propriu-zise, cântece satirice, cântece semiculte – 

romanţe, cântece rituale de nuntă, o baladă-cântec (fila 125), cântece 

epice, cântece vocale de joc, doine. La fila 173 apare, ca o consemnare 

valoroasă, cântarea heterofonică voce-vioară. 

Secţiunea a III-a (filele 201-300, lipsă 62 file), conţine 38 file cu 

notaţii de cântece propriu-zise, cântece semiculte, cântece de leagăn, 

cântece epice, doine. 

Secţiunea a IV-a (filele 301-375, lipsă 37 file) conţine 38 file cu 

notaţii de cântece propriu-zise, jocuri instrumentale şi vocale, cântece 

urbane, o ectenie (fila 365) şi „Prohodul unui chiabur vestit” (fila 368) - 

ca satire bisericeşti, deasemenea cântece voiniceşti (patriotice). 

Totalul real al filelor manuscrisului nr. 22.223 conservat în 

Biblioteca Naţională a României este de 257 file.  
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Dosarul nr. 22.224 este alcătuit dintr-un dosar ce cuprinde 79 de 

file şi două anexe: Anexa I – 50 file şi Anexa 2 – 97 file. 

Dosarul 22.224 cuprinde repertoriu ilustrativ pentru cântecul 

propriu-zis de stil vechi şi modern, deasemenea pentru cântecul vocal de 

joc, dar cuprinde şi câteva melodii de doină (ex. fila 6 şi 56), melodii 

lăutăreşti (Bordeiaş, bordei, bordei – fila 35) şi repertoriu de nuntă: 

„Măritatul”, doină strofizată – fila 37 şi Cântec de nuntă pentru nuna 

mare – fila 77. Tematica repertoriului de cântece propriu-zise este 

diversă, de la cântece cu un conţinut liric pronunţat, la cântece de jale, de 

revoltă şi de înstrăinare, profund depresive, ilustrând problemele sociale 

grave ale vremii. Cântecul satiric este foarte caustic, utilizând 

preponderent melodica de cântec vocal de joc. 

Fila 56 ilustrează elocvent stilul de bătrânească în cântecul vocal 

de joc, stil arhaic specific zonei Rădăuţi studiat ulterior de 

etnomuzicologii ieşeni Florin Bucescu şi Viorel Bârleanu
10

 şi conservat 

până în zilele noastre într-o veritabilă enclavă de spiritualitate 

românească. 

Ms.22224_Anexa 1 cuprinde 50 de file ilustrând balada (fila 1), 

cântecul propriu-zis, cântecul vocal de joc, doina din zona 

Câmpulungului (fila 35, 36, 45, 48 şi 50) şi cântecul de stea (fila 49). 

Pe fila 8 se remarcă notaţia parafonică a cântecului propriu-zis 

Puişoruli di cuc, oferind documentul unei maniere de cânt polifonic care 

actualmente a invadat piaţa muzicală, chiar şi în zona cântării liturgice de 

tradiţie bizantină, alterând grav monodia tradiţională. 

Filele 24 şi 37 ilustrează prin notaţie maniera de interpretare 

lăutărească a cântecului vocal de joc cu acompaniament de vioară a unui 

singur lăutar rural sau urban. 

Ms.22224_Anexa 2 cuprinde 100 file din care lipsesc 4, fila 6 fiind 

notată faţă/verso. Conţinutul genuistic este reprezentat prin cântecul 

propriu-zis, cântecul de cătănie, doina, cântecul semicult, romanţa, 

cântecul ritual de nuntă – bogat reprezentat pe momente ale nunţii - şi 

cântecul epic.  

În repertoriul de cântece propriu-zise este frecvent cântecul de stil 

modern dezvoltat, cu strofa amplă. 

Dosarul 22.225 are copertă din carton de dosar pe care este scris 

nde mâna lui Voievidca titlul: „Cântece poporale culese de Alexandru 

                                                           
10

 Florin Bucescu şi Viorel Bîrleanu, Bătrâneasca (Cercetare monografică), 1979, Iaşi, 

în „Caietele Arhivei de Folclor”, I; ediţia a II-a sub titlul Stilul muzical arhaic din zona 

Rădăuţilor, carte + CD audio, 2013, Suceava, Editura Muşatinii. 



33 
 

Voievidca director al şcoalei primare în Vatra Boianului. Melodii cu şi 

fără text XLIII No 2101-2150”. Dosarul este format din trei fascicole, 

după cum urmează: a (300 file -), b (86 file) şi c (70 file -). Niciuna 

dintre fascicolele Mss. 22.225 nu are o organizare interioară. 

Dosarul 22.225 Fascicola a) - segmentul I - însumează filele 

numerotate în  creion de custodele BNro-Colecţii speciale-Cabinetul de 

manuscrise de la fila 1 la 100, semnalate fiind 2 file lipsă. Culegerile 

sunt datate 1909.  

Sub aspect genuistic, dosarul conţine cântece propriu-zise de stil 

vechi - cu şi fără refren -, cântece propriu-zise de stil modern, cântece de 

cătănie (ostăşeşti), romanţe, o bătrânească (fila 25), jocuri instrumentale 

(ex. Coşărcuţa – vioară - fila 54), jocuri vocale, jocuri şi cântece rituale 

de nuntă (ex. De trii ori pe după masă, Ia-ţi mireasă ziua bună, Taci, 

puicuţă, nu mai plânge, La soacră, Sara la pripoi, La schimburi, La joc, 

Puind zestrea pi căruţă, La înhobotat), doine strofizate, un joc satiric 

Poloboc cu refren bisericesc („Doamne miluieşte”). Notaţia mensurală 

denaturează deseori ritmul real al melodiei. 

Dosarul 22.225 Fascicola a) - segmentul II - îndosariază 

repertoriul numerotat de la fila 101 la 200, culegerile fiind datate cu anii 

1908, 1909, 1910, 1913 şi 1914. Lipsesc 42 file. 

Conţinutul genuistic al fascicolei este: cântece satirice, un verş (fila 

104) , o bătrânească, cântece patriotice (Hora lui Mihai), cântece epice 

(Cântecul lui Darie – fila 123), doine (ex. fila 159), cântece propriu-zise 

de stil vechi, modern, nou şi semiculte. La multe melodii se notează 

refrenul ca titlu, ori formula introductivă (ex. Foaie verde trii zmicele). 

Dosarul 22.225 Fascicola a) - segmentul III – cuprinde filele 201-

300, semnalate ca fiind lipsă 37 file. Anii de culegere menţionaţi pe 

manuscrise sunt: 1908, 1909, 1910, 1912, 1913 şi 1914. 

Conţinutul genuistic este la fel de amestecat ca şi în celelalte 

fascicole: cântece propriu-zise, cântece vocale de joc, cântece epice (ex. 

Voinicul – fila 227, 268), jocuri instrumentale (ex. Ciofu dornenilor – 

fila 228), doina instrumentală la vioară cu scordatură (Doina turcului), 

doina vocală (ex. fila 277, 287, 294), cântece satirice, cântece rituale de 

nuntă şi cântece de leagăn (ex. fila 258). 

 Dosarul 22.225 Fascicola b) – notă în creion de îngrijitorul BNro 

„răzleţe”, cuprinde culegeri din anii 1907-1914. Sunt reprezentate 

repertorial următoarele genuri: doina strofizată, cântecul propriu-zis, 

cântecul semicult, cântecul vocal de joc, strigătura melodizată, cântecul 

de cătănie şi de război, romanţa, cântecul epic şi cântecul ritual de nuntă. 
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 Dosarul 22.225 Fascicola c) – cuprinde 70 file din care sunt 

semnalate 6 file lipsă, reprezentând culegeri din perioada anilor 1907-

1910 şi 1912-1914. Sub aspect genuistic, fascicola cuprinde: cântece 

vocale de joc, cântece patriotice, cântece propriu-zise, cântece de cătănie, 

doine şi cântece epice. 

Dosarul 22.226, intitulat „Culegeri amestecate”, însumează 346 

file+27 file mss+5 file tipărite. Culegerile sunt făcute în perioada anilor 

1907-1914, fiind profilate în acest dosar pe notaţii de melodii interpretate 

instrumental de aşa-numiţi „zicători” şi lăutari săteşti apreciaţi şi 

recunoscuţi de comunităţi ca talente muzicale ale vremii. Repertoriul 

instrumental, foarte bogat şi valoros, cuprinde melodii de ascultare şi 

melodii de joc de o mare diversitate structurală şi funcţională, ce acoperă 

întreaga arie geografică a Bucovinei istorice. 

 
Mss. 22.226_155 (155/1871)_Biblioteca Naţională a României_Colecţii 

speciale_Cabinetul de manuscrise  
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Dosarul 22.227 însumează 351 file din care 15 file sunt semnalate 

lipsă, culegerile fiind realizate în perioada anilor 1907-1914. Repertoriul 

este predominant vocal, notat sub formă de partitură+text. Neorganizat, 

şi acest dosar conţine: cântece propriu-zise, cântece semiculte, cântece 

vocale de joc, cântece epice, cântece de cătănie, strigături melodizate, 

doine, romanţe, cântece rituale de nuntă, colinde, cântece de stea, bocete 

şi jocuri instrumentale. 

O melodie ce se cere semnalată ca repertoriu este „Cântecul 

cărăuşilor la plecare, după scumpie” (fila 110), cules de la Vasile 

Siretean, de 75 ani, orăşan, în Siret, 14.07.1909. 

Între manuscrisele Voievidca din BNro-Colecţii speciale-Cabinetul 

de manuscrise se află şi un dosar purtând cota Mss. 22.232, ce cuprinde 

415 file, purtând titlul: Alexandru Voievidca – Cântece populare, datat 

1939. Este o antologie alcătuită de învăţătorul sucevean cu selecţii din 

culegerile sale sus-menţionate, pe care ar fi dorit să le publice sub 

semnătura sa, independent de proiectul imperial, însă fără a fi reuşit să-şi 

împlinească dorinţa.  

Trebuie precizat faptul că monografia coordonată de filologul 

german Mathias Friedwagner prin proiectul imperial a fost finalizată sub 

formă de şpalturi în anul 1940, la fondul de manuscrise al Bibliotecii 

Naţionale a României fiind conservate la cotele 22.303-22.309 şpalturile 

lucrării pregătită pentru tipar pe şapte grupaje.  
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TIPOLOGIA MUZICALĂ A REPERTORIULUI 

RITUAL-CEREMONIAL VOCAL DIN  

BUCOVINA ISTORICĂ 
 

PROBLEME DE METODOLOGIE 
 

Tipologia melodică a repertoriului depistat în fondul manuscris Al. 

Voevidca la nivelul fiecărui gen ritual-ceremonial se face pe baza metodei de 

tipologie melodică generală elaborată de etnomuzicologa Ilona Szenik 

împreună cu Lucia Iştoc
11

, aceasta având gradul cel mai ridicat de generalitate 

la nivelul metodologiilor experimentale concepute de diverşi etnomuzicologi 

români în încercarea de patrimonializare tipologică a fondurilor arhivistice 

din arhivele institutelor de cercetare academică. 

 În clasificarea repertoriului fiecărui gen am folosit criteriile prezente în 

metodologia generală formulată de specialistele clujene, însă nu le-am preluat 

în mod mecanic, ci le-am adaptat în funcţie de materialul existent în fondul 

manuscris studiat. La genul colindei şi la cel al bocetului, unde au fost 

realizate în prealabil tipologii la nivel de naţional
12

 şi la nivel regional
13

, am 

optat pentru recunoaşterea tipurilor în care se încadrează repertoriul 

bucovinean cules de Voievidca, iar în cazul unor tipuri neidentificate în 

tipologiile existente, le-am adăugat catalogului tipologic de gen realizat pe 

acest fond istoric. În cazul cântecului ritual de nuntă am folosit ca model de 

clasificare tipologică tipologia cântecului de nuntă din Transilvania realizată 

de etnomuzicologele Lucia Iştoc şi Elena Hlinca Drăgan
14

. Tipologia 

cântecului ritual de cătănie  este realizată pe baza modelului general 

                                                           
11

 Ilona Szenilk, Lucia Iştoc, Proiect de clasificare a melodiilor populare vocale, în 

Anuarul de folclor, V-VII, 1987, Cluj Napoca, p. 305-352. Ilona Szenik, Tipologia 

melodică folclorică în lumina variabilităţii şi stabilităţii, în Lucrări de muzicologie, 

vol. 10-11 (1974-1975)/1979, vol.12-13 (1976-1977)/1979 şi vol. 16 (1980)/1984, Cluj, 

Conservatorul de Muzică Gh. Dima; Idem, Preliminarii la întocmirea catalogului 

tipologic al melodiilor din arhiva de folclor a Conservatorului de Muzică ”Gh. 

Dima„, în Lucrări de muzicologie, vol. 17-18/1985, Cluj, Conservatorul de Muzică Gh. 

Dima 
12

 Colinde româneşti (2 volume), 2003, Cluj Napoca, Editura Media Musica, 

coordonator conf.univ.dr. Ioan Bocşa 
13

 Delia Claudia Stoian, Repertoriul funebru din zona subcarpatică a Moldovei 

(Suceava, Neamţ, Bacău), 2009, Cluj Napoca, Editura Media Musica 
14

 Lucia Iştoc, Elena Hlinca Drăgan, Tipuri melodice ale cântecelor de nuntă din 

Transilvania, în Anuarul Arhivei de Folclor, XV-XVII (1994-1996), Cluj Napoca, 

Editura Academiei Române, p. 633-688 



37 
 

menţionat, dat fiind faptul că unele tipuri sunt reprezentate prin exemplare 

melodice singulare, iar altele sunt reprezentate de melodii ritualizate 

provenind din alte genuri. 

 

I. TIPURI  MELODICE  ÎN COLINDE 
 

În cele ce urmează mă voi referi la conţinutul documentar  

genuistic al unui dosar de partituri manuscrise ce cuprinde colinde şi 

cântece de stea. 

Dosarul nr. 22.219  este intitulat Colinde, conţine 40 de file cu 

notaţii muzicale de colinde şi cântece de stea, atestând obiceiul 

colindatului din Ajunul Crăciunului în Bucovina începutului de secol XX 

printr-un fond repertorial reprezentativ. Notaţia mensurală alterează 

structura ritmică a giusto-silabicului propriu colindei; documentul este 

însă deosebit de valoros pentru ilustrarea genuisticii folclorice şi a 

tradiţiilor reprezentate de aceasta în Bucovina istorică.  

Un alt dosar, Ms. 22.227 conţine repertoriu vocal, reprezentând 

următoarele genuri: cântecul propriu-zis, cântecul semicult, cântecul 

epic, cântecul de cătănie, strigătura melodizată, doina, cântecul satiric, 

romanţa, cântecul ritual de nuntă, bocetul, dar şi cântecul de stea şi 

colinda (fila 158) prin câteva file răzleţe. 

Tematic, colindele se grupează pe câteva teme care s-au perpetuat 

până în zilele noastre. În tipologia tematică a colindelor din Moldova, 

realizată de Lucia Cireş
15

, am identificat următoarele tipuri reprezentate 

în fondul Voievidca: tip I.9 – gazda trezită de colindători, în variante ale 

textului Sculaţi, sculaţi boieri mari; tip I.19 – Colindătorii, darurile şi 

Iisus în unele variante ale textului Sculaţi, sculaţi boieri mari şi Acum 

vremea au sositu;  tip VIII.177A – Maica Domnului cu pruncu-n braţe şi 

slujba-n mănăstire, în colindele Pe dealul cel mare, mare şi După dealu 

cela mare; tip III 68.D – Vânătorii şi personajul metamorfozat în colinda 

Boieraşii din Efrimu, deasemenea tip IV – Peţitorii, peţitul, în O 

sărmană lozioară. 

Structura versurilor este tetrapodică acatalectică şi catalectică. 

Deseori structura acatalectică este generată prin completarea cu vocala u 

sau i.  

                                                           
15

 Lucia Cireş, Colinde din Moldova. Cercetare Monografică Cu 72 de melodii 

transcrise de Florin Bucescu şi Viorel Bîrleanu, în Caietele Arhivei de Folclor, V, 

1984, Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza”, Centrul de Lingvistică, Istorie şi Folclor, Arhiva 

de Folclor a Moldovei şi Bucovinei 
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O altă categorie de texte sunt cele de provenienţă cultă şi 

semicultă, cunoscute sub denumirea de cântece de stea sau vicleiuri. 

Acestea au cunoscut o mare răspândire în toată România prin 

misionarismul bisericesc: Trii crai di la răsărit, Steaua de sus răsărind, 

Steaua sus răsare, În Viflaim s-au născut, Filosoafe prea-nvăţate şi 

Gana Ganale (Nunta în Gana Galileï). Un loc singular între texte îl 

deţine Pluguşorul cântat (ms. 22.219/29 BNro), acesta fiind inclus la 

categoria tipologică adecvată a colindelor.  

În manuscrisele Voevidca, notaţia colindelor  este mensurală şi cu 

armură tonală, la momentul culegerii neexistând încă un sistem 

etnomuzicologic elaborat de transcriere relativă a documentului folcloric 

oral. Cu toate acestea, notaţiile de folclor ale învăţătorului Alexandru 

Voevidca sunt de un nivel muzical foarte ridicat, fiind premergătoare 

notaţiei etnomuzicologice ştiinţifice elaborată de Brăiloiu şi generaţiile 

de ucenici, colaboratori şi urmaşi ai săi. Ex: Colinda de gazdă Sculaţi, 

sculaţi boieri mari, Ms. 22.219_0011 (11/1593)_Biblioteca Naţională a 

României_ Colecţii speciale_Cabinetul de manuscrise. 
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Sub aspect melodic, repertoriul de colinde cules de Voevidca din 

Bucovina la începutul secolului al XX-lea se încadrează în câteva 

categorii tipologice, delimitate pe baza metodologiei îndelung 

experimentată în şcoala etnomuzicologică clujană
16

. Am folosit ca 

lucrări de referinţă în această direcţie, următoarele: Colinde româneşti
17

 

şi Colinde din Transilvania. Catalog tipologic muzical 
18

 realizate de 

Ileana Szenik  şi Ioan Bocşa. În delimitarea nivelurilor tipologice am 

respectat codificarea folosită de etnomuzicologa Ileana Szenik în cele 

două volume sus-menţionate, pentru unitatea metodologică a 

tipologizării genuistice la nivelul repertoriului de colinde din întreaga 

ţară. Am considerat că o sistematizare unitară metodologic şi tipologic la 

nivelul întregului repertoriu românesc de colinde este utilă pentru 

comparaţii stilistice viitoare şi pentru urmărirea circulaţiei tipurilor în 

toate zonele stilistice ale României într-o perioadă istorică mai mult sau 

mai puţin precis delimitată.  

Criteriul primordial de clasificare este profilul melodic general, 

urmându-i criterii subordonate, conform diverselor modele de profil 

stabilite teoretic de Ileana Szenik în cadrul volumelor menţionate, dar şi 

în cadrul unor studii metodologice care vizează o aplicabilitate generală 

la toate genurile cu structură strofică.  

Am depistat, astfel, următoarele modele tipologice existente în 

fondul de colinde analizat: 

Supragrupa I, grupa A, tipul 1 are profil general uniliniar, toate 

rândurile melodice cadenţează în grav la nivelul treptei 1 a ionicului 

plagal. Strofa este de două rânduri melodice înlănţuite: AB. Motivul B 

urcă din grav, realizând contrast liniar faţă de A. Sistemul cadenţial este 

1-1. Acestui tip îi corespund colindele din Ms. 22.219_0009_BNro 

(9/1786) şi 22.219_0014_BNro (14/1153).  

În supragrupa I grupa A, subtipul 1.1, reprezentat prin melodia Ms. 

22.2219_0017_BNro (17/950), întrunind caracteristicile tipului I.A.1, 

reprezintă rândul B prin refren care aduce, în contrast metric cu A, o 

tripodie pe o sonoritate minoră cu cadenţă suspendată. Ambitusul este 

redus la un tetracord major cu cadenţe suspendate – tr. 2 şi 3. 

Supragrupa II, grupa B, tipul 2, este caracterizată prin strofă 

ternară, cu profil concav rezultat din succesiunea liniilor opuse, astfel: 

                                                           
16

 Ilona Szenik, Tipologia melodică folclorică..., op. cit.; Idem, Preliminarii la 

întocmirea catalogului tipologic..., op. cit. 
17

 (2 volume), 2003, Cluj Napoca, Editura Media Musica 
18

 (2 volume), 2012, Cluj Napoca, Qual Musica 
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rândul melodic A este în registrul mediu, cu profil semidescendent, 

rândul B coboară în grav într-un contur concav, iar C este refren bipodic 

neregulat concav. Metrul tetrapodic se profilează pe repetarea unei 

formule ritmice stereotipe bipodice, formula iniţială fiind safică. Se 

remarcă structura sonoră ambiguă sub aspect modal prin fluctuaţia 

treptei a 3-a. Îi corespunde o singură melodie – Ms. 22.219_0040_BNro 

(39/2019). 

Supragrupa IV, grupa B, tipul 1 are strofă amplă de 4 rânduri 

melodice în structura arhitectonică ABCB. Profilul general rezultă din 

raporturile de registru: mediu-grav-mediu-grav. În forma ABCB a strofei 

cuaternare cele două rânduri B coboară în grav, între ele formându-se 

bolta prin rândul C, care este în registrul mediu. Aici se încadrează 

colindele din Ms. 22.219_0007_BNro (7/121), 22.219_35_BNro 

(33/182), 22.219_37_BNro (36/953), 22.219_34_BNro (33/382). 

Tipul 2 se deosebeşte de tipul 1 prin profilul ascendent al rândului 

C, care pornind din grav, cadenţează în mediu – Ms. 22.219_0039_BNro 

(38/1588). 

Supragrupa V, grupa A, tipul 1 însumează melodiile cu profil 

general descendent şi strofe de două rânduri melodice – AB. Cadenţa 

rândului A poate fi la distanţă de cvartă, terţă sau secundă faţă de finală. 

Structura modală este bivalentă ori ambiguă. Tipul se diferenţiază şi prin 

turnurile particuluare. Este reprezentat de melodiile Ms. 22.219_0019_BNro 

(19/882), 22.219_0028_BNro (27/313) şi 22.219_0003_BNro (3/2225). 

Tipul 2 combină rânduri cu profil boltit în interiorul lor, profilul 

general al cadenţelor fiind descendent: 3-1, 2-1, 4-1. Este un tip cu 

structură modală bivalentă prin fluctuaţia lui fa#. Este masiv reprezentat 

în fondul Voievidca: Ms. 22.219_0016_BNro (16/998), 

22.219_0013_BNro (13/1321), 22.219_0012_BNro (12/1498), 

22.219_0032_BNro (31/1739), 22.219_0010_BNro (10/1623), 

22.219_0036_BNro (35/1758), 22.219_0020_BNro (20/1349). 

Tipul 3 se distinge în cadrul grupei prin principiul repetitiv al 

configurării strofei AAk, profilul general descendent fiind dat de relaţia 

cadenţială 5-1. Corespunde Ms. 22.219_0011_BNro (11/1593). 

Din Supragrupa V, grupa C, apare tipul 3, ce se caracterizează 

prin melodii de trei rânduri melodice, modelul de profil general fiind: 

mediu-mediu-grav. Forma strofei este ABC sau ABBk (=refren), în care 

rândul al doilea este concav sau ascendent. Semnalmentul particular 

rezidă şi în structura ritmică safic+dispondeu. Ilustrativ este Ms.  

22.219_0038_BNro şi 22.219_0031_BNro.  
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Într-o formă mai diluată a supragrupei V.C. apare diversificarea 

relaţiei cadenţiale la nivelul profilului general, până la profilul acut-

mediu-grav. Principiul structurii arhitectonice cu rândul B repetat variat 

este respectat, ca şi configuraţia ritmică la nivelul strofei – Ms. 

22.219_0008_BNro (8/149) şi 22.219_0018_BNro (18/859). 

Supragrupa VII cuprinde colindele cu influenţă cărturărească sau 

străină, ale căror trăsături de stil muzical se manifestă prin turnuri 

melodice cu aspect tonal şi prin principii arhitectonice. Acestea se 

suprapun deseori cu o metrică a versificaţiei străină de cea populară.  

În cadrul supragrupei VII grupele şi tipurile melodice nu se 

identifică întru totul în catalogul tipologic al colindelor din Transilvania, 

modelele melodice bucovinene prezentând particularităţi ce le 

individualizează stilistic şi tipologic. În cazul acesta, încercarea noastră 

de integrare a repertoriului bucovinean în modelele tipologice 

identificate de etnomuzicologii clujeni nu este suficientă, necesitând 

nuanţarea şi lărgirea modelului tipologic elaborat de aceştia cu modelele 

de circulaţie bucovineană, semnalate într-o formă individualizată, 

particulară. 

Grupa VII A  este formată din melodii cu caracter major cu aluzii 

la melodica de colind, ce formează strofe primare cu refren şi strofe de 

două-trei rânduri melodice, având un profil general uniliniar, dat de 

cadenţa generală pe treapta 1. Această grupă are afinităţi melodice cu 

supragrupa I, grupa A. În cadrul grupei VII A se identifică două tipuri.  

Tipul VII.A.1 este format din melodii cu rândul iniţial descendent, 

în strofe primare cu refren şi în strofe binare. Rândul melodic este format 

pe modelul tetrapodic acatalectic sau catalectic. Sunt melodii tonale 

majore, cu extensiune de penta-hexacord, lărgit uneori în registrul grav 

cu sensibila. Profilul cadenţial este uniliniar: 1-1 şi VII-1, rezultat din 

sensibilizare cadenţială tonală cvasi-ornamentală: notă de schimb plasată 

pe silabă neaccentuată. Structura metro-ritmică este diversă.  

Tipul 1 conţine două subtipuri, diferenţiate după sistemul cadenţial 

general:  

- subtipul 1.1. este reprezentat de melodii cu cadenţa rândurilor 

melodice exclusiv pe tr. 1 – Ms. 22.219_0027_BNro (26/335); 

- subtipul 1.2. aduce în sistemul cadenţial semicadenţa pe tr. a VII-a, ca 

substitut cvasiornamental circumscris treptei I, rezultând combinaţia 

cadenţială VII-1 – Ms. 22.219_0023_BNro (22/1098). 

În grupa VII.A tipul 2 are melodia proiectată pe un profil uniliniar 

cu rândul I repetat şi cu un arc creat de profilul melodic descendent al 
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rândului melodic 3, care încheie seria cadenţială pe tonică: 1-1-1. Structura 

ritmică este simplă, profilată pe piric în rândurile melodice A A, contrastând 

cu cea din B. Îi corespunde Ms. 22.227_A_22_BNro (129/1234). 

Grupa VII.B.2 este reprezentată prin tipul 2, care se 

caracterizează prin strofe binare ce se clădesc pe structuri modale 

minore, sistemul cadenţial dominant la nivelul strofei fiind bazat pe 

relaţia 5-1. Melodia crează o boltă prin cuplarea unui rând melodic 

ascendent cu unul descendent. Ritmul safic combinat cu un anapest 

augmentat conferă structură metro-ritmică unitară. În acest tip se 

încadrează trei melodii: Ms. 22.219_0005_BNro (5/647), 

22.219_0029_BNro (28/1822) şi 22.219_0022_BNro (21/982). O 

categorie de melodii aparţinând aceluiaşi tip sunt cele având strofa de 

trei rânduri melodice, cu aspect tonal bazat pe relaţiile cadenţiale 5-1, 

aspect accentuat şi prin ambitusul ce atinge octava. Cu toate acestea, în 

linia melodică a întregii strofe culminaţia situată în rândul al II-lea sau al 

III-lea crează o boltă centrată pe treapta a 5-a.  

Subgrupa VII.C.1 este reprezentată prin tipul 1, ce are o structură 

strofică binară, pe o melodie cu extensiune de pentacord minor. Rândul 

iniţial conturează un profil uşor boltit cu cadenţa pe treapta a 3-a, iar 

rândul al doilea, descendent, cadenţează frigic pe treapta 1. Structura 

ritmică safică a rândului iniţial este frecventă în colindele aflate în 

circulaţie în Bucovina istorică. În acest tip se încadrează Ms. 

22.219_0027_BNro şi 22.219_0023_BNro.  

O altă subgrupă, cea având codul VII.C.2, este prezentă prin tipul 

1, bazat deasemenea pe relaţiile cadenţiale tonale 5-1, cu o melodie 

dezvoltată pe ambitusul octaviant al minorului, în strofe ample de 4 

rânduri melodice. În linia melodică a întregii strofe se crează o boltă, cu 

culminaţia în rândul al II-lea. Structura ritmică este identică pentru toate 

rândurile melodice din strofa cuaternară. La nivel cadenţial se 

configurează un profil semidescendent prin succesiunea cadenţială 

5.5.1.1. În acest tip se încadrează melodia din Ms. 22.219_0026_BNro 

(25/1517). Tipul 1 conţine şi o melodie tonală minoră cu strofa de trei 

rânduri melodice, cu profil general boltit, culminaţia strofei fiind 

deasemenea în rândul al II-lea. Pentacordul minor este lărgit cu cvinta de 

sprijin şi sensibila. Sistemul cadenţial foloseşte relaţia 2.1.1, ce se 

regăseşte la tipurile subgrupei V.A.1. Şi acest tip este reprezentat de o 

melodie singulară: Ms. 22.219_0033_BNro (32/717). 

Tipul 2 din aceeaşi subgrupă preia trăsăturile tipului 1 pe o 

structură melodică majoră, în relaţia cadenţială V.5.1.1, ceea ce conferă 
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melodiei un profil general mai sinuos, datorită cadenţei răsturnate a 

rândului melodic iniţial – Ms. 22.219_0041_BNro (40/2166). Culminaţia 

boltei se realizează în rândul al III-lea al strofei de 4 rânduri melodice. 

În Subgrupa VII.C.3, tipul 1 adoptă textul „Nunta din Galileea”, 

cu refren propriu aplicat pe cel de-al II-lea şi al IV-lea rând melodic, 

având 5 silabe, în gruparea 2+3 – Ms. 22.219_0024_BNro (23/1703). 

Structura izometrică distinge două subtipuri de melodii: unul axat pe 

structură metrică ternară şi unul construit pe metru binar. 

Tipul 2 din subgrupa VII.C.3. deplasează, în cadrul aceluiaşi 

profil descris la tipul 1, cadenţa de la 5 la 4, conferind structurii melodice 

tonale o amprentă modală mai pregnantă. În fondul Voievidca este 

reprezentat de Ms. 22.219_0025_BNro (24/412). 

În subgrupa VII.C.3. tipul 3 configurează melodii tonale bazate 

pe alternanţa cadenţială 5-1 în strofe ample de 4 rânduri melodice, în 

care rândul 3 şi 4 sunt repetarea variată a rândurilor 1 şi 2. Forma strofei 

este ABAvB. Centrii cadenţiali se menţin pe treptele 5 şi 1, într-o 

articulaţie frazală de antecedentă-consecventă în cadrul strofei, 

configurată pe 2+2 rânduri melodice. Ilustrativ în acest sens este Ms. 

22.219_0001_BNro (1/2143). Tipul acesta conţine şi o melodie tonală 

minoră dezvoltată  -  Ms. 22.219_0002_BNro (2/2017) -, cu o structură 

cadenţială complexă  4-5-3-1 şi rânduri melodice în combinaţii de profil 

complementare, care, însumate, dau o alură generală boltită, cu atingerea 

culminaţiei în rândul al III-lea. Dincolo de combinaţia cadenţială a 

rândurilor melodice, modelul cadenţial 5-1 se impune la cadenţele 

principale. 

Subgrupa VII.D este reprezentată în fondul Voievidca printr-o 

singură melodie cu strofă deosebit de amplă prin dublarea, variată 

melodic, a modelului strofic de 4 rânduri melodice – strofa de 8 rânduri 

melodice: Ms. 22.219_0004_BNro (4/2215). Melodia minoră, cu un 

profil sinuos, alternează cadenţe modale şi tonale: (4)1-1-3-1/(4)1-1-3-1. 

Ritmul unitar în întreaga strofă este specific colindului bucovinean: 

safic+anapest augmentat. 
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Capitolul II. 

TIPURI MELODICE ÎN CÂNTECUL  

RITUAL-CEREMONIAL DE CĂTĂNIE 
 

În fondul mss. Alexandru Voievidca există şi un număr de 56 

melodii care atestă existenţa în Bucovina istorică a speciei cântecului 

ritual-ceremonial de recrutare, cunoscut în literatura etnomuzicologică 

târzie, sub denumirea de « cântec de cătănie ».  

 
Ms.22.223_0072 (73/140)_Biblioteca Naţională a României_ 

Colecţii speciale_Cabinetul de manuscrise 
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În strânsă legătură cu viața de zi cu zi a colectivităților și a 

indivizilor, oglindind multitudinea aspectelor de viață ale acestora, 

folclorul se caracterizează prin marea bogăție și diversitate a creațiilor. 

Interpretarea creațiilor muzicale în cadrul practicii are un anumit scop, 

îndeplineşte o funcție.  

Genurile folclorice muzicale se definesc prin trei criterii principale: 

funcția, conținutul tematic al textului poetic, care este legat de 

funcționalitate și trăsăturile structurale muzicale coroborate cu trăsăturile 

poetice ale textelor. Acestea sunt: ritmul, melodia, forma, versificația, 

limbajul metaforico-simbolic. Creațiile folclorice care nu corespund în 

totalitate celor trei criterii principale de definire a genurilor folclorice 

sunt numite de specialiștii etnomuzicologi specii.  

Generate de condiții social-istorice și mentalități diferite, genurile 

și speciile atestate și cele existente în practica folclorică nu au aceeași 

vechime. Cele mai vechi genuri sunt cele legate de obiceiuri care 

implicau ritualuri sacrale și practici magico-religioase bazate pe vechi 

credințe. 

 

Cântecul ceremonial de recrutare, cunoscut sub denumirea de 

cântec de cătănie, este o specie relativ nouă, care era performată de 

promoțiile de flăcăi care erau recrutați în perioada dominației 

habsburgice din Bihor, Transilvania, Maramureș, Bucovina, începând de 

la sfârșitul secolului al XVIII-lea, odată cu instituirea serviciului militar 

obligatoriu.  

Geneza şi cristalizarea cântecului de cătănie este legată de epoca 

instituirii serviciului militar obligatoriu, pe vremea imperialismului 

habsburgic, ce avea să înlăture vechiul sistem al armatelor de mercenari 

ce ridica gloatele doar la mare primejdie. Pentru oamenii din popor, 

serviciul militar în armatele trecutului însemna scoaterea lor din rosturile 

vieţii, lipsirea familiilor de cele mai vrednice braţe de muncă, amânarea 

căsătoriilor proiectate, ori şi punerea acestora sub semnul incertitudinei, 

persecuţii şi batjocuri, desconsiderarea ca om şi atâtea umiliri morale.  

Cântecul de cătănie a fost inclus în numeroase colecţii de folclor 

din prima jumătate a secolului XX, ce reprezintă mai toate ţinuturile 

ţării. În perioada interbelică, etnomuzicologul Constantin Brăiloiu afirma 

că anumite „creaţii cătăneşti au trăit vremelnic numai în anumite unităţi 

ale armatei, numai pe anume fronturi sau, numai în anume ţinuturi”
19

. 

                                                           
19

 Constantin Brăiloiu, Poeziile soldatului Tomuţ din războiul 1914-1916, Societatea 

Compozitorilor Români, Publicaţiile Arhivei de Folklore, XIII, Bucureşti, 1944, p. 44-59 
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Conform observaţiei lui Brăiloiu (în Poeziile soldatului Tomuţ, p.68), 

versurile cătăneşti din zona Sucevei se cântau pe o melodie lirică de jale, 

variantă locală a doinei propriu-zise.  

Cântecul de cătănie este prezent şi în culegerile lui Bela Bartók, în 

volumul II al monumentalei monografii folclorice Rumanian Folk Music, 

publicată postum la Haga în 1967. Acolo există 24 cântece cu tematică 

de cătănie ce provin din 13 localităţi din Bihor. Existenţa speciei a fost 

motivată de un eveniment constant cu desfăşurare periodică, recrutarea 

feciorilor în armată, eveniment care, în sânul comunităţilor săteşti cu 

viaţă tradiţională, a început să fie încărcat cu semnificaţia marilor 

momente ale vieţii, cu semnificaţia „trecerii” de la o stare la alta şi de la 

o fază la alta, întocmai ca naşterea, căsătoria şi moartea.  

Cercetarea asupra cântecului de cătănie din Transilvania şi Bihor a 

fost aprofundată ulterior, în anii 1960-1970, de etnomuzicologul şi 

profesorul universitar clujan Traian Mârza, care l-a evaluat şi l-a definit 

ca specie folclorică, datorită particularităţilor funcţionale şi tematice, dar 

şi unor particularităţi melodice deloc neglijabile
20

.  

În perioada dominației habsburgice serviciul militar de lungă 

durată - până la șapte ani -, efectuat în locuri străine îndepărtate, însemna 

pentru tineri scoaterea lor din rosturile vieții, iar pentru familie, pe lângă 

sentimentele de grijă și durere, însemna și pierderea unui braț de muncă. 

Așa se face că recrutarea a fost investită cu semnificația marilor 

momente ale vieții, evenimentul fiind marcat și de un ceremonial al 

despărţirii de casă, de sat, de cei dragi. 

În preziua plecării, flăcăii organizau o petrecere de rămas bun, iar a 

doua zi dimineața plecarea spre centrul de recrutare avea loc în cadru 

festiv. Flăcăii, îmbrăcați în haine de sărbătoare, mergeau cântând, 

deseori acompaniați de lăutari. Alaiul era încheiat de mame, drăguțe și 

alți apropiați care îi petreceau până la marginea satului.  

Cântecele pe care le cântau recruții erau afiliate funcțional și 

tematic momentului ceremonial al despărțirii de familie, de cei dragi, de 

sat și de viața trăită acolo. Motivele tematice ale textelor exprimă grelele 

poveri sufletești cu care recruții plecau de acasă, durerea despărțirii de 

familie, de iubită, de muncile gospodărești, iar deseori exprimă revolta 

                                                           
20

 Traian Mârza, Cântecul de cătănie din Bihor, o specie a liricii ocazionale, în 

Lucrări de muzicologie, 6/1970, Cluj Napoca, Conservatorul de Muzică „Gh. Dima”, p. 

115-132. Idem, Folclor muzical din Bihor, ediţia I, 1974, Bucureşti, Editura Muzicală, 

ediţia a II-a, 2014, Cluj Napoca, editura Tradiţii Clujene, p. 68-70 şi 221-228. 
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față de nedreptatea și catastrofa socială pe care o crea stagiul militar 

oprimator al imperialiștilor, dar și speranța reîntoarcerii acasă.  

 
Cântec ritual de recrutare, Ms. 22.224_anexa II_0002 (2/1000)_ 

Biblioteca Naţională a României_Colecţii speciale_Cabinetul de manuscrise 
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După cel de-al doilea război mondial practicarea obiceiului a fost 

treptat abandonată, ca și cântecele de cătănie, care s-au păstrat doar în 

memoria celor mai vârstnici și în fonduri arhivistice prea puțin sau deloc 

investigate de specialiști.  

Ca prilej şi mod de execuţie cântecul de cătănie aparţine 

categoriilor  folclorice ocazionale de interpretare colectivă. Prin conţinut, 

el se integrează ciclului ce polarizează evenimentele mai importante ale 

vieţii omului: naşterea, căsătoria şi  înmormântarea. Prin cei ce-l 

practicau predilect, el se integerază unui repertoriu specific bărbătesc.  

Sub aspectul tematicii, cântecele de cătănie bucovinene de la 

începutul secolului al XX-lea relatează condițiile vieții militare a 

românilor recrutați în armata imperială, dar și dezastrele sociale pe care 

serviciul militar îndelungat le producea în satele bucovinene.  

Sub aspect muzical, textele cântecelor de cătănie sunt asociate unor 

melodii aparţinând unor genuri diferite: cântecul liric, doina, bocetul, 

marşul şi cântecul vocal de joc pliat pe horă. Ştim că genul se defineşte 

prin trei criterii fundamentale: funcţia, tematica şi structura muzicală. 

Cântecul de cătănie este definit de specialişti ca specie folclorică pentru 

că este unitar funcţional, este unitar tematic, însă în plan muzical, textele 

se pliază pe melodii aparţinând unor genuri diverse. Cântecele de cătănie 

bucovinene sunt confesiuni care, împreună, conturează tabloul social, 

economic şi sufletesc al românilor din epoca în care au fost create. 

Pe vremea dominaţiei imperiului austriac în Bucovina, ca şi în 

Ardeal, Bihor şi Maramureş, guvernanţii erau denumiţi de români cu 

apelativul Neamţ. Neamţul era urât de oameni, era blamat şi blestemat de 

câte ori ridica flăcăii din sate pentru recrutare, uneori prin viclenie, 

luându-i cu arcanul.  

Unele cântece de cătănie incriminează cu vehemenţă milităria, 

conducătorii militari şi regimul inuman la care erau supuşi soldaţii 

români. Textele sunt cântate pe melodii de cântec liric sau de marş. 

Tematica regretului despărţirii de familie, de gospodărie cu 

muncile ei şi de iubită, este predilectă în cântecul de cătănie, ca şi cea a 

dorului cătanei plecate din sat. Curmarea idealului tinerilor de a-şi 

întemeia o familie prin recrutare a costituit mobilul unor mari drame 

sufleteşti, dar şi al unor motive de revoltă. Textele se pliază pe melodii 

de cântec liric uşor rubatizat, de doină, de marş şi chiar de horă. 

Înstrăinarea de sat şi de lumea lui în perioada cătăniei îndelungate 

este plastic exprimată în textele cântecelor de reîntoarcere acasă a 
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cătanelor supravieţuitoare în război. Majoritatea acestora se pliază pe 

melodii de doină şi de bocet. 

Generat de condiţiile social-politice din Bucovina veacului al XIX-

lea şi prima jumătate a secolului al XX-lea, astăzi depăşit şi ieşit din uz, 

cântecul de cătănie trăieşte doar în memoria documetelor de arhivă şi în 

antologii de epocă, prea puţin în memoria localnicilor.  

Probabil că în vremea vitalităţii speciei cântecului de cătănie, 

concomitent cu forma sa clasică performată de grupurile de flăcăi când 

plecau din sat, o evadare din cadrul strict al prilejului şi al funcţiei sale în 

câmpul mai larg al liricii s-a putut face în chipul cel mai firesc. Ca un 

prim moment al acestei evadări din cadrul strict funcţional poate fi 

considerată execuţia individuală şi neocazională, pentru sine. Astfel, 

dintr-o formă măsurată a ritmului s-a ajuns la un parlando-rubato, deci la 

o execuţie în ritm liber, nemăsurat, doinit ori jălit, care a transferat 

cântecul de cătănie în sfera genuistică a doinei, a cântecului propriu-zis 

şi a bocetului.  

 

Pentru clasificarea tipologică a repertoriului acestei specii trebuie 

să diferenţiem două categorii de melodii : a) cântecul ritual-ceremonial 

propriu-zis şi b) cântecul ritualizat, reprezentând melodii aparţinând altor 

genuri, asimilate textelor specifice speciei. 

Metoda de tipologie melodică folosită este cea menţionată anterior, 

propusă de Ilona Szenik şi Lucia Iştoc
21

, cu nuanţările determinate de 

particularităţile şi diversitatea genuistică asimilată acestei specii. Am mai 

folosit ca modele bibliografice două tipologii de cântec ritual-

ceremonial, anume tipologia cântecului ritual nupţial din Transilvania 

realizată de Lucia Iştoc şi Elena Hlinca Drăgan
22

 şi tipologia cântecului 

ritual al cununii de seceriş, realizată deaceleaşi specialiste
23

. 

Repertoriul de cătănie din Bucovina istorică este clasificat în patru 

ramuri, după structura modal-tonală generală : Ramura A – piese 

unimodale cu structuri sonore de factură majoră, Ramura B – piese 

unimodale cu structuri sonore de factură minoră, Ramura C – piese cu 

                                                           
21

 Ilona Szenik, Lucia Iştoc, Proiect de clasificare a melodiilor populare vocale, în 

Anuarul de folclor, V-VII, 1987, Cluj-Napoca, p. 305-252 
22

 Lucia Iștoc, Elena Hlinca Drăgan, Tipuri melodice ale cântecelor de nuntă din 

Transilvania, în Anuarul Arhivei de Folclor, XV-XVII (1994-1996), Cluj Napoca, 

Editura Academiei Române, p. 633-688 
23

 Lucia Iștoc, Elena Hlinca Drăgan, Tipuri melodice ale cântecelor de cunună de 

seceriş, în Anuarul Arhivei de Folclor, XII-XIV (1991-1993), Cluj Napoca, Editura 

Academiei Române, p. 379-404 
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structură modală neutră (fără terţa modală) şi Ramura D – piese având 

structuri modale cu doi sau mai mulţi centri modali (pise modulante). 

În cadrul Ramurei A se delimitează trei supraclase :  

A.1. – profil cadenţial uniliniar, reprezentată printr-un singur tip melodic 

cu strofa de tip binar având forma AAkBBk, unde Bk este refren. Relaţia 

cadenţială a rândurilor melodice este 1.1.1.2. Sub aspect ritmic, primele 

două rânduri au la bază troheul, iar ultimele două rânduri melodice sunt 

construite pe dipiric+anapest. Este un cântec propriu-zis în mixolidic, cu 

cadenţa finală pe treapta a 2-a [Ms.22225 _0045_BNro (45/1112)]. 

A.2. – profil cadenţial descendent, este reprezentată doar prin clasa 1, 

având două subclase : A.2.1.1. – descendent simplu şi A.2.1.2. – dublu 

descendent, deasemenea prin clasa 5, cu o singură subclasă A.2.5.2.1 – 

descendent simplu. 

A.3. – profil cadenţial boltit, este reprezentată prin clasa 1, subclasa 1 – 

boltit simplu şi subclasa 2 – boltit combinat. 

În subclasa A.2.1.1. am identificat 2 tipuri, fiecare tip fiind 

reprezentat de câte o melodie.  

Tipul A.2.1.1.1, pliat pe formă strofică binară AB, are cadenţele în relaţia 

5.1. Este un cântec propriu-zis izometric, având ca model ritmic de bază 

pentru fiecare picior metric din tetrapodie formula punctată de tip 

trohaic. Profilul rândurilor melodice este sBB [Ms. 22225 _0046_BNro 

(46/1103)]. 

Tipul A.2.1.1.2 este o melodie de cântec vocal de joc - horă boierească în 

metru ternar, cu strofa de patru rânduri izoritmice, având la bază celula 

trohaică. Relaţia cadenţială a rândurilor melodice este 5.5.5.1., forma 

strofei fiind ABCD [Ms.22218_anexa IV_0014_ BNro (16/452)]. 

În subclasa A.2.1.2 se delimitează două tipuri, ambele aparţinând 

cântecului ritual, executat într-un tempo andante. 

Tipul A.2.1.2.1 are relaţia cadenţială a rândurilor melodice ce alcătuiesc 

strofa de patru rânduri 3.1.3.1. Strofa este izometrică, modelul ritmic al 

rândurilor melodice fiind ionic minor + anapest [Ms.22222_0060_BNro 

(61/495)].  

Tipul A.2.1.2.2, pe acelaşi model de strofă cuaternară, are relaţia 

cadenţială a rândurilor melodice 5.1.5.1. [Ms. 22222_anexa I_0059_ 

BNro (175/657)]. 

Subclasa A.2.5.1 deţine un singur tip – A.2.5.1.1., un cântec 

propriu-zis cu strofa binară AB şi relaţia cadenţială între rândurile 

melodice 6.1. Este izoritmic, având ca model ritmic al hemistihurilor 

saficul [Ms.22218_anexa I_0016_ BNro (14/2228)]. 
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Supraclasa A.3. clasa 1 are următoarele subclase, cu tipurile 

aferente: 

Subclasa A.3.1.1 are un singur tip A.3.1.1.1, reprezentat printr-o singură 

melodie de cântec ritual cu strofa de patru rânduri melodice în relaţia 

cadenţială1.2.1.1. Caracteristică structurii arhitectonice a acestui tip este 

modelul ABBtrC, cu precizarea că rândul al III-lea melodic este 

transpunerea la secundă inferioară al celui de-al II-lea rând melodic. 

Modelul ritmic al primului rând melodic este dipiric+ionic minor, iar 

modelul rândurilor 2, 3 şi 4 este dipiric+anapest [Ms.22222_0050_BNro 

(58/617)]. 

Subclasa A.3.1.2 are două tipuri, ambele reprezentate prin melodii 

de marş tonale, cu funcţie rituală.  

Tipul A.3.1.2.1 este un marş cu strofă binară şi două refrene – Arf1Brf2, 

având relaţia cadenţială 1.5.2.1. [Ms.22225_A_0032_BNro (22/1196)].  

Tipul A.3.1.2.2 este reprezentat de un marş tonal cu formă strofică amplă 

cu două refrene, având relaţia cadenţială 3.5.3.1./1.5.3.1. Este izoritmic, 

formula ionicului major constituind modelul ritmic al hemistihurilor 

[Ms. 22218_anexa I_0011_ BNro (12/327)]. 

Ramura B, de factură minoră unimodală, este reprezentată prin 

cele patru supraclase: B.1. – uniliniar; B.2. – descendent, B.3. – boltit şi 

B.4. - ascendent. 

Supraclasa B.1. reuneşte melodiile minore unimodale cu profil 

cadenţial uniliniar, având reprezentate clasele 1 şi 5, care se suprapun 

subclaselor. 

Clasa B.1.1. are două tipuri: 

Tipul B.1.1.1 este reprezentat de un cântec propriu-zis cu strofa binară 

având al doilea rând melodic repetat variat cadenţial - ABBk – şi relaţia 

cadenţială a rândurilor melodice 1.1.2.  Este o melodie construită pe un 

hexacord doric, heteroritmică. Primul rând melodic - A - este un recitativ 

melodic realizat pe treptele 1 şi 2, fiecare hemistic având la bază formula 

ritmică dipirică, iar rândurile B şi Bk sunt construite pe modelul ritmic 

peon 4 + epitrit 3. Aceste rânduri melodice se disting şi prin alunecarea 

melismatică a sunetelor de cadenţă ale hemistihurilor componente de pe 

treapta a 4-a pe treapta 1, cu excepţia cadenţei finale clădită printr-un 

mers treptat descendent 4-3-2-2 [Ms.22225_0035_BNro (35/1373)]. 

Tipul B.1.1.2 este reprezentat de un cântec propriu-zis cu strofă binară de 

patru rânduri melodice AABB1, unde B1 este refren. Sistemul cadenţial 

al strofei este VII.VII.VII.1. la o structură sonoră eolică. Ritmul primelor 

două rânduri melodice are la bază troheul, iar ritmul rândului 3 şi al 
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refrenului are primul hemistih format pe dipiric, diferit fiind ultimul 

hemistih [Ms.22225_0035_BNro (35/1373)].  

Clasa B.1.5. are un singur tip - B.1.5.1. -, fiind un cântec ritual cu 

strofa ternară ABC şi relaţia cadenţială a rândurilor melodice 8.1.1. 

Ritmul ceremonios  este structurat pe combinaţia peon 4 + coriamb şi 

coriamb + dipodie spondaică. Şi aici structura sonoră este eolică, o 

caracteristică a tipului fiind incipitul strofei prin interjecţie rubată pe cel 

mai acut sunet din ambitusul melodiei [Ms.22224_anexa 2_0002_ BNro 

(2/1000)]. 

Supraclasa B.2. reuneşte melodiile unimodale cu profil cadenţial 

descendent, având reprezentate clasele 1 şi 5, ambele cu subclasele 

descendent simplu şi dublu descendent.  

În cadrul clasei B.2.1 subclasa B.2.1.1 – descendent simplu – are 

10 tipuri, după cum urmează: 

Tipul B.2.1.1.1. cuprinde melodii cu strofa rudimentară, de formă AAk 

sau AB, cu relaţia cadenţială a rândurilor melodice 3.1. Cuprinde două 

subtipuri, diferenţiate prin gen, determinat prin ritm, turnuri melodice, 

formă şi profil diferenţiat al rândurilor melodice. Subtipul B.2.1.1.1.1 

este o doină strofizată, în parlando-rubato, având strofa rudimentară de 

două rânduri melodice, în relaţia cadenţială 3.1. Rândul melodic iniţial 

este recitativ melodizat realizat pe treptele a 2-a şi a 3-a a modului eolic 

cu trapta a 2-a fluctuantă. Ambitusul real al melodiei este pentacord, 

lărgirea la modul octaviant făcându-se doar ornamental, printr-o turnură 

singulară. Subtipul B.2.1.1.1.2 este un cântec ritual în ritm ceremonios
24

, 

în tempo moderat, realizând ritmul rândurilor melodice prin combinarea 

dipodiei iambice cu peonul 2 în primul rând melodic şi dipodia iambică 

cu peonul 1 în al 2-lea rând melodic. Caracteristic acestui subtip este şi 

recitativul melodizat realizat pe primul hemistih al fiecărui rând melodic. 

De fapt, al doilea rând melodic este transpunera variată cadenţial a 

primului rând melodic [Ms.22224_anexa 2_0051_ BNro (50/995); Ms. 

22224_anexa 2_0055_BNro (54/851)]. 

Tipul B.2.1.1.2  reprezintă o melodie de doină strofizată în „andante 

lamentoso”, ritm rubato, parlando-ul fiind înveşmântat melodic şi 

ornamental. Strofa este binară, de patru rânduri melodice prin repetare, 

având structura arhitectonică AA1BB şi relaţia cadenţială 3.1.1.1. Strofa 

este izoritmică, într-o combinaţie specifică: dipiric pe şaisprezecimi + 

                                                           
24

 Traian Mârza, Ritmul acomodat paşilor din mersul ceremonios, în Lucrări de 

muzicologie, 10-11, 1979, Cluj Napoca, Conservatorul de Muzică „G.Dima”, p. 245-

258 
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iamb cu pulsaţia lungă alungită pe al III-lea picior metric din tetrapodie 

şi iamb augmentat cu coroană pe pulsaţia lungă pe ultimul picior metric. 

De ambitus redus, melodia acoperă un pentacord minor [Ms. 22218 

_anexa V_0016_BNro (16/2153)]. 

Tipul B.2.1.1.3 aparţine cântecului propriu-zis tărăgănat, cu structură 

sonoră redusă la un pentacord minor cu cvinta micşorată şi cadenţa finală 

frigică. În formă binară ABBk, strofa are relaţia cadenţială a rândurilor 

melodice 3.3.1. Modelul ritmic este diferit de la rând la rând melodic, 

primul rând fiind pliat pe safic la ambele hemistihuri [Ms. 22225 

_0010_BNro (10/1279)].  

Tipul B.2.1.1.4 aparţine deasemenea cântecului propriu-zis, structurat pe 

un hexacord frigic, cu strofa de trei rânduri melodice + refren. Structura 

arhitectonică a strofei este AABC(=rf.). Ca şi la tipul precedent, primul 

rând melodic, repetat, are la bază formula ritmică a saficului, 

hemistihurile rândului melodic B şi hemistihul refrenului fiind 

configurate pe modelul ritmic punctat al peonului 3. Profilul 

predominant al rândurilor melodice este cel descendent, cu excepţia 

rândului B care realizează culminaţia melodică de registru şi prin profilul 

rectiliniu [Ms. 22224_anexa 2_0071_BNro (70/1771)]. 

Tipul B.2.1.1.5 reprezintă un cântec ritual pentacordal cu cadenţa finală 

frigică, cu strofă binară cu repetarea fiecărui rând melodic: AAkBBk. În 

configurarea melodică ponderea cea mai mare o are recitativul 

melodizat. Relaţia cadenţială a rândurilor melodice este 3.3.3.1. Într-un 

tempo ceremonios, ritmul rândurilor melodice este proiectat pe antispast, 

cu excepţia incipitului configurat pe coriamb [Ms. 22222_0015_BNro 

(15/478)  și 22222_0025_BNro (25/478)]. 

Tipul B.2.1.1.6 este reprezentat de un cântec ritual-ceremonial cu strofa 

de trei rânduri melodice în structura ABB1, având relaţia cadenţială a 

rândurilor melodice 4.4.1. Ritmul giusto-silabic este profilat pe modelul 

punctat de tip iambic în primul rând melodic şi pe combinaţia dipiricului 

cu epitrit1 în rândurile B [Ms. 22224_anexa 2_0052_BNro (51/993)].  

Tipul B.2.1.1.7 este deasemenea reprezentat de un cântec ritual, având 

strofa primară AAk şi relaţia cadenţială 5.1. Primul hemistih are profil 

descendent, cel de-al doilea hemistih aducând variaţia de profil al 

rândurilor melodice: A = concav, Ak = descendent. Ritmul giusto-silabic 

are ca model o dipodie trohaică combinată cu coriamb [Ms. 22225 

_0034_BNro (34/1456); Ms. 22225 _0046_BNro (46/1103)]. 
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Tipul B.2.1.1.8 aparţine cântecului ritual cu structură modală dezvoltată 

cromatică, strofa de tip primar AAk şi ritmul giusto punctat având la bază 

modelul iambic [Ms. 22222_0061_BNro (62/484)]. 

Tipul B.2.1.1.9 este reprezentat de un cântec propriu-zis cu strofa de 4 

rânduri melodice în articulaţia arhitectonică AABBk şi cu relaţia 

cadenţială 5.5.5.1. Este izoritmic, modelul ritmic al fiecărui hemistih 

fiind saficul. Profilul rândurilor melodice este prin excelenţă descendent 

[Ms. 22218_anexa III_0012_BNro (12/205)]. 

Tipul B.2.1.1.10  reprezintă un marş, creaţie semicultă de cazarmă, tonal, 

în minorul melodic, cu forma strofei AABBk şi structura motivică a 

frazei melodice [Ms.22225 _0008_BNro (8/370)].  

Tipul B.2.1.1.11. reprezintă o melodie de doină strofizată cu forma 

ABCD şi relaţia cadenţială a rândurilor melodice 5.3.1.1. Rândul 

melodic iniţial este în recitativ melodic. Structura sonoră este 

prepentatonică, iar ritmul este parlando-rubato [Ms.22225_0003_BNro 

(3/1124)]. 

Subclasa B.2.1.2 – profil dublu descendent – conţine 7 tipuri, 

determinate pe baza relaţiei cadenţiale dintre rândurile melodice ale 

strofei, având o provenienţă genuistică diversă. 

Tipul B.2.1.2.1 este reprezentat de un cântec propriu-zis cu strofa de 

patru rânduri melodice în relaţia cadenţială 3.1.5.1. şi cu structura 

arhitectonică ABCCk. Articulaţia lexicală este motivică, motivul fiind 

pliat pe extensiunea unui hemistih. Ritmul este rubato, structura ritmică 

variind de la rând la rând melodic. Primul rând melodic este construit pe 

repetarea unui motiv melodic, care constituie sursă de construcţie 

lexicală a strofei în continuare [Ms.22225_0042_BNro (42/1138)]. 

Tipul B.2.1.2.2 este reprezentat de o melodie vocală de joc în metru 

ternar şi ritm de horă domească, cu strofa binară AABB cu două refrene 

plasate după fiecare rând melodic B. Refrenele apar cu funcţie de 

amplificare a rândului melodic, conferindu-i, prin cadenţe, caracter de 

frază antecedentă şi consecventă. Rândurile melodice sunt izoritmice, 

construite pe modelul trohaic, iar refrenele au ca incipit formula 

ionicului major. Profilul melodic al rândurilor este exclusiv descendent 

[Ms.22218_anexa II_0007_ BNro (8/179)]. 

Tipul B.2.1.2.3 este reprezentat de un cântec ritual cu strofă primară 

amplificată la patru rânduri prin repetarea variată, chiar şi în transpoziţie 

la cvinta inferioară, a rândului melodic model – AAtr5kA1Atr5k. Relaţia 

cadenţială a rândurilor melodice este 4.1.4.1. Cântecul este în ritm 

ceremonios, într-un tempo lent acomodat paşilor, heterometric, având la 
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bază două modele ritmice: safic + dipodie spondaică (pentru rândul 1 şi 

3) şi dipiric + anapest augmentat (pentru rândurile 2 şi 4). Cadenţa finală 

frigică frecventă şi în celelalte tipuri melodice, accentuează caracterul 

depresiv al cântecului ritual [Ms.22218_anexa VI_0002_BNro 

(98/2248)]. 

Tipul B.2.1.2.4 este reprezentat de o melodie vocală de horă boierească 

lentă, având strofa binară în structura arhitectonică AAkBBk şi relaţia 

cadenţială a rândurilor 5.1.4.1. Este izometrică, având modelul ritmic al 

rândurilor melodice format din combinaţia dipodie iambică + coriamb 

[Ms.22218_anexa IV_0001_ BNro (1/1366)].  

Tipul B.2.1.2.5 reprezintă un cântec semicult tonal cu strofa binară şi 

refren amplu în metru diferit, ternar şi organizare frazală de două + două 

rânduri melodice (4 + 4 măsuri). Relaţia cadenţială considerând etalon 

rândul melodic, este: 5.1.4.1.4.1(=8, prin reducţie) [Ms.22218_anexa V_ 

0009_ BNro (9/2023)]. 

Tipul B.2.1.2.6 conţie o melodie de cântec propriu-zis ritualizat cu strofa 

de patru rânduri melodice aflate în relaţia cadenţială 5.1.4.2., cu structura 

arhitectonică ABCCk. Ritmul rubato este configurat pe modelul 

combinaţiei dipiricului cu dipodia de tip trohaic. Profilul rândurilor 

melodice este descendent [Ms.22218_anexa V_0018_ BNro (18/198)]. 

Tipul B.2.1.2.7 este reprezentat de un cântec ritual izometric, cu strofă 

binară amplificată prin repetiţii variate: AABBkB1Bk. Relaţia cadenţială 

a rândurilor melodice este 5.5.5.1.5.1. Este o melodie frigică având 

ambitus mare şi treapta a 2-1 şi a 6-a fluctuante accidental. Modelul 

ritmic al rândurilor melodice este dipiric + anapest augmentat 

[Ms.22225_0040_BNro (40/1168)]. 

Subclasa B.2.5.1. - descendent simplu – conţine două tipuri, 

reprezentate prin cântec propriu-zis: 

Tipul B.2.5.1.1. - are strofa de patru rânduri melodice cu structura 

arhitectonică ABCD, într-un mod minor cu treapta a 2-a, a 5-a şi a 6-a 

fluctuantă şi relaţia cadenţială a rândurilor melodice 8.5.4.1. [Ms. 

22218_anexa III_0006_BNro (6/2179)].  

Tipul B.2.5.1.2. – are strofa de patru rânduri melodice, cu forma AAkBC 

şi relaţia cadenţială 7.3.VII.1. Sistemul sonor este un mod minor cu 

treptele a 2-a, a 5-a şi a 6-a fluctuante, diferit de cel al tipului precedent. 

Comun celor două tipuri ale subclasei B.2.5.1. sub aspect ritmic este 

incipitul ritmic punctat de tip iambic, configuraţia ritmică a rândurilor 

melodice fiind diferită de la tip la tip [Ms.22222_0062_ BNro (63/481)]. 
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Subclasa B.2.5.2. - dublu descendent – conţine 3 tipuri melodice cu 

strofa de 4-6 rânduri melodice, cu ambitus mare, având structuri modale 

eolice, frigice sau dorice, ori structură tonală.  

Tipul B.2.5.2.1. - aparţine unui cântec ritual cu strofa de patru rânduri 

melodice având forma de tip binar AAkBBk şi relaţia cadenţială a 

rândurilor 7.3.4.1. Configuraţia melodică a întregii strofe îşi are sursa 

lexicală în configuraţia celular-motivică a primului rând melodic. Strofa 

este izometrică, având toate rândurile melodice construite pe modelul 

ritmic dipiric + epitrit 3 [Ms.22225_0005_BNro (5/1298)].  

Tipul B.2.5.2.2. - este reprezentat de un marş tonal, în ritm divizionar, cu 

strofa de patru rânduri melodice de tip binar AABB, având două refrene 

melodice, câte unul plasat după fiecare rând melodic B [Ms. 

22224_anexa 2_0090_BNro (89/1662)]. 

Tipul B.2.5.2.3. – reprezintă un cântec vocal de joc, o melodie de horă 

boierească tonală, având strofa de patru rânduri melodice cu refren 

amplu format din două rânduri melodice: ABCD+Rf.(EE1). Relaţia 

cadenţială a rândurilor melodice este 7.5.5.1.5.1. Rândul melodic iniţial 

este profilat pe recitativ recto-tono în registrul acut [Ms.22218_anexa V_ 

0048_ BNro (52/1419)]. 

Supraclasa B.3. reuneşte melodii de factură minoră cu profil 

cadenţial boltit, având reprezentate clasele 1 (k=2-5) şi 5 (k=6-9). 

Clasa B.3.1 conţine două subclase: subclasa B.3.1.1. - boltit 

simplu, cu 3 tipuri şi subclasa B.3.1.2. – boltit combinat, cu 3 tipuri. 

Tipurile subclasei B.3.1.1. sunt reprezentate de melodii cu strofă 

de patru rânduri melodice, cu formă primară, binară sau chiar ternară. 

Acestea sunt: 

Tipul B.3.1.1.1. are relaţia cadenţială a rândurilor melodice 1.3.1.1., fiind 

un cântec ritual  cu forma AAtr1Atr2kB şi cu formula ritmică a 

antispastului, stând la baza configurăii ritmice a hemistihurilor. Profilul 

melodic al rândurilor este semiboltit-semiboltit-semiboltit-descendent. 

Structura modală este eolică, având cadenţa finală frigică [Ms. 

22224_anexa 2_0048_BNro (47/1088)]. 

Tipul B.3.1.1.2. reprezintă un cântec ritual cu forma primară şi două 

refrene melodice Arf.1Arf.2, având relaţia cadenţială 1.4.1.1. Modelul 

ritmic al hemistihurilor şi al refrenelor este dipodia pirică. Structura 

modală este eolică, având cadenţa finală frigică [Ms.22225_0030_BNro 

(30/1457)]. 
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Tipul B.3.1.1.3. - reprezintă un marş semicult de cazarmă tonal, cu 

structură frazală alcătuită din două rânduri melodice, având forma 

arhitectonică AARf, unde refrenul amplu este format din două fraze BBk. 

Relaţia cadenţială a frazelor este: V.V.5.1. [Ms. 22225_0008_BNro 

(12/370)]. 

Subclasa B.3.1.2. - boltit combinat - este reprezentată în acest fond 

prin trei tipuri: 

Tipul B.3.1.2.1. – reprezintă un marş ritual în doric, cu strofa binară şi 

refren amplu, de dimensiunea strofei. Forma arhitectonică este 

ABABkRf(=CDEDk), iar relaţia cadenţială a rândurilor melodice este 

3.5.3.1./2.5.2.1. [Ms.22222_0059_ BNro (60/542)]. 

Tipul B.3.1.2.2. – reprezintă o melodie de joc ritual, o horă boierească în 

metru ternar, în structură dorică cu treapta a 4-a fluctuantă. Strofa este 

binară cu două refrene, în forma Afr1Arf2/Brf1Brf2, având relaţia 

cadenţailă a rândurilor melodice 3.5.3.1./4.5.4.1. Ritmul este clădit pe 

combinaţia dipodiei trohaice - completă sau cu ultima pulsaţie eliptică 

ori cumulată - cu coriambul şi cu antispastul [Ms. 22222_anexa 

I_0005_BNro (106/476)]. 

Subclasa B.3.5. are două subclase: subclasa 1 - descendent simplu 

- şi subclasa 2 – boltit combinat. Subclasa B.3.5.1 are un singur tip: 

Tipul B.3.5.1.1. – reprezintă un model de cântec  propriu-zis cu forma 

strofei ABAC şi relaţia cadenţială a rândurilor melodice 1.6.1.2. Ritmul 

este divizionar uşor rubatizat, având rândurile tetrapodice formate din 

combinaţii de formule derivate din: epitrit 2 şi dipodia iambică, 

combinate cu epitrit 3 şi dipodia pirică combinată cu safic. Structura 

lexicală interioară a rândurilor melodice este celular-motivică, întrega 

melodie fiind construită prin variaţia a patru motiove de bază [Ms. 

22218_anexa III_0001_BNro (1/996). 

Subclasa B.3.5.2 are 2 tipuri: 

Tipul B.3.5.2.1. - este cântec propriu-zis cu strofă amplă de 6 rânduri 

melodice în succesiunea ABCDCE şi relaţia cadenţială a rândurilor 

melodice 5.5./1.8.1.1. gruparea rândurilor melodice este frazală de câte 

două rânduri melodice. Structura ritmică a rândurilor melodice este 

variată, creând contrast ritmic de la un rând la altul. Sistemul sonor este 

dat de un mod minor cu treapta a 2-a şi a 3-a fluctuante 

[Ms.22224_anexa 2_0054_BNro (53/943)].  

Tipul B.3.5.2.2. - reprezintă un cântec vocal de joc, o melodie de horă pe 

textul „Hora Unirii”, cu strofa de patru rânduri melodice cu refren 
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amplu, în forma ABCD+Rf (=EF/EFk) [Ms. 22218_anexa V_0041_ 

BNro (41/354)].  

Supraclasa B.4. – ascendent, este reprezentată printr-o melodie 

singulară în clasa 5, subclasa 2 – dublu ascendent, pe care am codificat-o 

ca model al tipului 1. 

Tipul B.4.5.2.1. este cântec semicult tonal în ritm de horă boierească, 

având structura arhitectonică ABABk şi relaţia cadenţială 2.5.2.8 (=1) 

[Ms. 22224_anexa 2_0011_ BNro (10/2073)]. 

Ramura C – reuneşte melodiile neutre modal, având eliptică terţa. 

Este vorba de unele melodii prepentatonice, pentatonice etc. Ramura C 

are doar supraclasa 2 – descendent, clasa 1 (k=2-5), subclasa 1 – 

descendent simplu, care are două tipuri. 

Tipul C.2.1.1.1. – reprezintă o melodie de bocet cu strofa primară AAk, 

pe tritonul re-mi-sol, având relaţia cadenţială a rândurilor melodice 2.1. 

Este izoritmic, modelul rândului melodic fiind dat de combinaţia dipodie 

iambică+peon 4 [Ms.22224 _anexa II_0084_BNro (83/1806)]. 

Tipul C.2.1.1.2. – reprezintă o meldoie rituală pe aceeaşi structură 

melodică a tipului precedent, având însă strofă binară de trei rânduri 

melodice cu structura arhitectonică AAB şi relaţia cadenţială a rândurilor 

melodice 2.2.1. Primele două rânduri melodice sunt configurate pe 

recitativ melodizat, izoritmia rândurilor melodice având la bază 

combinaţia dipodie pirică+anapest. Versul este tetrapodic catalectic [Ms. 

22222_00063_ BNro (64/1530)]. 

Ramura D reuneşte melodiile cu cel puţin doi centri modali/tonali, 

de regulă major-minor, dar şi centri modali din moduri minore.  

Ramura D cuprinde supraclasa 2 – descendent şi supraclasa 3 - 

boltit. Subclasele ambelor supraclase aparţin clasei 1 (k=2-5).  

Supraclasa D.2.1 cuprinde două subclase: D.2.1.1. – descendent 

simplu şi D.2.1.2 – dublu descendent.  

Subclasa D.2.1.1. are 3 tipuri, reprezentând melodii cu strofa de 

patru rânduri melodice. 

Tipul D.2.1.1.1 reprezintă o melodie de cântec propriu-zis cu modulaţie 

din sol ionic în mi eolic, cu cadenţa finală frigică şi strofă de patru 

rânduri melodice rezultată din amplificarea strofei ternare prin repetarea 

rândului melodic A. Forma arhitectonică este AABC, relaţia cadenţială a 

rândurilor melodice fiind sol-1.1./mi-VII.1. Rândurile melodice A sunt 

construite ritmic pe formula saficului, iar rândurile B şi C au ca formulă 

de bază epitritul 3 cu prima pulsaţie alungită şi ultima pulsaţie prelungită 
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prin coroană, aspect ce conferă caracter de rubato întregii melodii [Ms. 

22224_anexa 2_0018_BNro (17/2158)]. 

Tipul D.2.1.1.2. cuprinde o melodie de doină strofizată cu modulaţie 

dintr-un pentacord major pe sol la o prepentatonie pe mi. Strofa este de 

patru rânduri melodice în structura arhitectonică ABCD, unde primele 

două rânduri melodice se desfăşoară în modul major, iar în rândul C 

modulează la noul centru minor – mi prin alunecare cadenţială de la sol 

la mi, ce devin treptele 3-1 din prepentatonia lui mi. Astfel, relaţia 

cadenţială a rândurilor melodice este: sol-3.1./mi-3-1.1. Sub aspect 

ritmic, rândurile melodice au la bază combinaţia dipiricului cu anapestul 

având pulsaţia lungă dublată. De la acest model ritmic, în rândurile 

impare prima pulsaţie este uşor alungită, compensarea fiind prin 

scurtarea celei de-a doua pulsaţii ritmice din primul picior metric. Ritmul 

este parlando-rubato, primul rând melodic fiind construit pe recitativ 

melodizat [Ms. 22225_0003_BNro (3/1124)]. 

Tipul D.2.1.1.3. reprezintă un cântec epic cu strofa de trei rânduri 

melodice amplificată prin repetarea primului şi celui de-al III-lea rând 

melodic, având forma AABCCk. Rândurile melodice AA sunt în mod 

pentacordic de sol cu treptele 3 şi 4 fluctuante şi semicadenţe pe treapta a 

2-a, iar în rândul B se modulează la mi acustic 3, având semicadenţe pe 3 

şi 1, iar cadenţa finală frigică pe 1. Relaţia cadenţială a rândurilor 

melodice este: sol-2.2./mi-3.1.1. Cântecul este heteroritmic; primele 

două rânduri melodice - AA - au la bază formula saficului, rândul B este 

construit pe modelul ritmic al dipiricului, iar rândurile CCk au comun 

ionicul minor al primului hemistih [Ms.22222_0066_BNro (67/414)].    

Subclasa D.2.1.2.- dublu descendent – cuprinde două tipuri. 

Tipul D.2.1.2.1. reprezintă o melodie de cântec ritual cu strofă primară 

amplificată prin repetare variată cadenţial, transpoziţie uşor variată 

melodic şi apoi repetată cu variaţie cadenţială. Transpoziţia modulează 

din pentacordul major iniţial pe sol în structura tetracordală cu 

fundamentala pe mi. Forma arhitectonică este AAkA1trA1trk, iar relaţia 

cadenţială a rândurilor melodice este: sol-5.1./mi-4.1. Este izoritmic, în 

ritm ceremonios, cu structura de bază rezultată din combinaţia dipiricului 

cu epitritul 3, acesta având ultima pulsaţie mult alungită [Ms. 22225 

_0005_BNro (5/1298)]. 

 Tipul D.2.1.2.2. reprezintă o melodie de doină strofizată cu strofa 

ternară, amplificată prin repetarea variată cadenţial a primului rând 

melodic. Forma arhitectonică este AAkBC, modulaţia realizându-se din 

sol eolic în mi frigic, deci dintr-un mod minor în alt mod minor, cu 
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structură şi fundamentală distinctă, aflate în relaţie de terţă descendentă. 

Relaţia cadenţială a rândurilor melodice este: sol eolic-5.1.5.VI=1în mi 

frigic. Caracteristic acestui tip este sub aspect lexical, interjecţia de debut 

a rândurilor A şi Ak, iar sub aspect ritmic izoritmia ce are la bază 

combinaţia dipiricului diminuat cu peonul 4, ritmul fiind parlando-rubato 

[Ms.22225_0012_BNro (12/1292)]. 

Supraclasa D.3. - boltit - are doar clasa 1 (k=2-5), cu subclasele 

D.3.1.1. - boltit simplu şi D.3.1.2. - boltit combinat, fiecare subclasă 

având un singur tip, reprezentat prin melodii singulare. 

Tipul D.3.1.1.1. reprezintă o melodie rituală de marş cu strofa binară şi 

refren dublu, în forma Arf1Brf2. Primul hemistih este identic în ambele 

rânduri melodice. Structura modală de bază este sol ionic plagal, cu 

modulaţia în mi frigic în ultimul rând melodic. Relaţia cadenţială a 

rândurilor melodice este: sol-V.2.V./VI=1 în mi frigic. Strofa este 

izoritmică, construită pe formula dipiricului, ca de altfel şi refrenele [Ms. 

22225_0031_BNro (31/1254)]. 

Tipul D.3.1.2.1. - reprezintă o melodie rituală de marş cu strofa binară 

amplificată prin repetarea fiecărui rând melodic însoţită de refren. 

Melodia are două refrene, structura arhitectonică a strofei fiind 

Arf1Arf2/Brf1Brf2. Caracteristic acestui tip melodic este pendularea 

major-minor în cele două configuraţii periodice cu caracter frazal de 

antecedentă-consecventă: Arf1-Arf2 şi Brf1-Brf2. Relaţia cadenţială a 

rândurilor melodice este: sol-V.3.V.VI=1 în mi/sol-V.3.V.VI.=1.în mi. 

Sub aspect ritmic, se păstrează caracteristicile tipului precedent 

[Ms.22225_0033_BNro (33/1217)]. 

În concluzie, datorită repertoriului redus numeric, însă foarte 

divers în privinţa componenţei genuistice şi structurale, tipurile melodice 

sunt reprezentate în cele mai multe cazuri de melodii singulare. 

Repertoriul acestei specii nu a fost cules sistematic de specialişti, fiind, 

de cele mai multe ori integrat cântecului propriu-zis în antologiile de 

gen. De altfel, şi în primul volum al antologiei realizată de Cristina 

Rădulescu Paşcu şi Vasile Nicolescu
25

 pe baza unei selecţii repertoriale 

din fondul mss. Alexandru Voevidca, cântecul de cătănie este inclus 

printre cântecele propriu-zise, regăsindu-se la nr. 19, 21, 91, 107, 117, 

138, 177, 194, 210, 248, 253, 258, melodiile fiind tipologizate în cadrul 

volumului monografic de faţă.  

  

                                                           
25

 Alexandru Voevidca, Cântece populare din Bucovina, I, 1990, Bucureşti, Editura 

Muzicală 
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CAPITOLUL III. 

TIPURI MELODICE ÎN BOCET 
 

Fondul Voievidca cuprinde un număr de 19 bocete provenind din 

17 localităţi bucovinene: Bahrineşti, Bucşoaia, Camenca, Frătăuţul 

Vechi, Fundul Sadovei, Horodnicu de Sus, Oprişeni, Pojorâta, 

Prescăreni, Rus Mănăstioara, Rus Plavar, Stăneşti de Jos, Storojineţ, 

Stulpicani, Uideşti, Vicovu de Sus şi Voitinel. 

Cele mai importante dintre trăsături cu relevanţă în cadrul 

clasificării tipologice vizează structurile: metrică, sonoră şi arhitectonică. 

Structura metrică. Textele sunt versificate, tetrapodice. În relaţia 

text-melodie ele se asociază cu forme libere - o piesă - şi forme strofice 

elastice - 18 piese.  

Cele două categorii de bocete delimitate sub aspectul formei 

arhitectonice determină aplicarea diferenţiată a metodei de clasificare 

tipologică
26

.  

Structurile sonore sunt unimodale, majoritatea fiind de factură 

minoră. Un caz izolat prezintă o structură tetratonică, iar altul o structură 

de factură majoră. A altă categorie prezintă structuri prepentatonice. Se 

remarcă predominanţa structurilor tricordale, tetra- şi pentacordale. 

Ritmul dominant este parlando-rubato, ce determină structuri 

ritmice specifice acestei categorii ritmice, delimitate de specialişti în 

bibliografia de specialitate.
27

 

                                                           
26

 Ileana Szenik, Tipologia melodică folclorică în lumina variabilităţii şi stabilităţii, în  

Studii de etnomuzicologie, vol.1, 2008, Cluj-Napoca, Media Musica, p. 3-57; Ilona 

Szenik, Lucia Iştoc, Proiect de clasificare a melodiilor populare vocale, în Anuarul de 

folclor, V-VII (1984-1986), 1987, Cluj-Napoca, p. 305-352; Lucia Iştoc, Tipuri 

melodice de bocet din Transilvania, în Anuarul de folclor, VIII-XI, 1991, Cluj-Napoca, 

p. 197-222; Ileana Szenik, Tipuri melodice în bocetele maghiare din România, în 

Anuarul de folclor, VIII-XI (1987-1990), 1991, Cluj-Napoca, p. 223-239 
27

 Caracteristicile detaliate ale bocetelor din Bucovina se pot găsi în: Ion H. Ciubotaru, 
Folclorul obiceiurilor familiale din Moldova (Marea Trecere), în seria „Caietele 

Arhivei de Folclor”, VII, 1986, Iaşi, cu un capitol de etnomuzicologie de Florin 

Bucescu şi Viorel Bârleanu: Aspecte ale melodicii cântecului funerar din Moldova, p. 

387-397 + antologia muzicală anexă (106 piese); Idem, Valea Şomuzului Mare 

(Monografie folclorică), în „Caietele Arhivei de Folclor”, X1, 1991, Iaşi, cu un capitol 

de etnomuzicologie de Florin Bucescu şi Viorel Bârleanu – Înmormântarea, p. 244-

247; Florin Bucescu, Silvia Ciubotaru, Viorel Bîrleanu, „Bătrâneasca”. Doine, bocete, 

cântece şi jocuri din ţinutul Rădăuţilor (Cercetare monografică), în „Caietele Arhivei 

de Folclor”, I, 1979, Iaşi;   Mariana Kahane, Lucilia Georgescu Stănculeanu, Cântecul 

zorilor şi bradului (Tipologie muzicală), 1988, Bucureşti, Editura Muzicală, în seria 
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Sistematizarea tipologică a bocetelor 
Deoarece în bibliografia etnomuzicologică recentă există o 

tipologie de gen realizată de Delia Claudia Stoian-Irimie pe zona 

subcarpatică a Moldovei (judeţele Suceava, Neamţ şi Bacău)
28

 prin 

adaptarea la materialul faptic a modelului metodologic utilizat de Lucia 

Iştoc în clasificarea tipologică a bocetelor româneşti din Transilvania
29

, 

am adoptat metoda recunoaşterii tipurilor pe fondul mss. Voievidca.  

Tipurile de relaţii cadenţiale ce se stabilesc în cadrul formei 

strofice în raporturile dintre rândurile melodice şi cadenţa finală sunt 

determinantele tipologice ce se reflectă în definirea macrogrupelor şi a 

diviziunilor acestora, până la delimitarea tipurilor melodice. Astfel, 

„macrogrupele sunt formate pe baza unui criteriu general, care se 

bazează pe numărul şi relaţia de înălţime a treptelor din care se compun 

sistemele de cadenţare”
30

. Grupele se diferenţiază „prin succesiunea 

înălţimilor cadenţiale”
31

, iar tipurile se pot diferenţia prin numărul 

rândurilor dintr-o strofă, componenţa sistemului de cadenţare şi structura 

arhitectonică.
32

 

 

În cadrul bocetelor cu  formă strofică elastică din fondul mss. 

Voevidca se delimitează şase macrogrupe, fiecare având un sistem 

cadenţial diferit. 

Macrogrupa A conţine bocetele în care faţă de cadenţa finală pe 

treapta 1, mai apare o cadenţă pe treapta a doua. În această macrogrupă 

se delimitează două grupe, în funcţie de poziţia treptei a doua în cadrul 

formei:  

Grupa 1 – cadenţa pe treapta a 2-a este plasată la finele primului rând 

melodic, creând un profil descendent cu cadenţa finală şi cu cele 

mediane în cazul strofei de 3-4 rânduri melodice; 

Grupa 2 – cadenţa pe treapta a 2-a se plasează pe rândul al 2-lea în 

cadrul strofei de trei rânduri melodice, generând un profil boltit cu 

celelalte cadenţe pe treapta 1.  

                                                                                                                                             
„Colecţia naţională de folclor”; Delia Claudia Stoian-Irimie, Repertoriul funebru din 

zona subcarpatică a Moldovei (Suceava, Neamţ, Bacău), 2009, Cluj Napoca, Editura 

Media Musica. 
28

 Delia Claudia Stoian-Irimie, op. cit. 
29

 Lucia Iştoc, Tipuri melodice de bocet din Transilvania, op. cit. 
30

 Delia Claudia Stoian-Irimie, op. cit., p. 37 
31

 Idem, p. 38 
32

 Ibidem. 
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Grupa A.1 conţine 4 subgrupe, între care primele trei (A.1.1, A.1.2. 

şi A.1.3) au profil cadenţial descendent  simplu, diferenţa dintre ele fiind 

dată de structura strofei melodice, iar subgrupa A.1.4 are profil dublu 

descendent, prin succesiunea cadenţială 2.1.2.1. în cadrul strofei de patru 

rânduri melodice. Tipurile se diferenţiază prin combinaţia următoarelor 

elemente: numărul rândurilor melodice din strofă, componenţa 

sistemului de cadenţare şi structura arhitectonică.  

Subtipul se diferenţiază după combinaţia de profiluri ale rândurilor 

melodice în cadrul strofei.  

În cadrul subgrupei A.1.1. ce reuneşte piese cu strofa de două rânduri 

melodice, se delimitează 2 tipuri – A.1.1.a [Ms_22220_0003_BNro 

(3/1834); Ms_22220_0006_BNro (6/1484)] şi A.1.1.b [Ms_22220_0013_ 

BNro(13/1155) – pe baza structurii arhitectonice. Tipul A.1.1.a. are 

strofă binară AB, iar tipul A.1.1.b. are strofă primară cu structura AAv. 

Tipul A.1.2.a are strofa de trei rânduri melodice, cu structura 

arhitectonică ABBv şi relaţia cadenţială a rândurilor melodice 2.2.1. Este 

reprezentat printr-o singură piesă [Ms_22220_0002_BNro(2/1520)]. 

Tipul A.1.3.a reprezintă o strofă de patru rânduri melodice de tip binar 

AABB, având relaţia cadenţială a rândurilor melodice 2.2.1.1. Toate 

rândurile melodice au profil descendent [Ms_22220_0004_BNro 

(4/1253)].  

Tipul A.1.4.a are strofa de patru rânduri melodice, având profil cadenţial 

dublu descendent prin relaţia cadenţială a rândurilor melodice: 2.1.2.1. 

Structura arhitectonică este binară AAkBBk [Ms.22220_0005_BNro 

(5/1304)]. 

Grupa A.2 are un singur  tip A.2.1.a, configurat pe strofă de trei rânduri 

melodice  în relaţia cadenţială 1.2.1. şi cu structura arhitectonică binară 

ABBk. Se încadrează o piesă singulară, având profilul rândurilor 

melodice semiboltit [Ms.22220_0011_BNro (11/1616)]. 

Macrogupa B are la bază relaţiile cadenţiale 3.1, delimitându-se 

două tipuri, unul cu strofă de 2 rânduri melodice – B.1.a [Ms.22220_ 

0010_BNro (10/1727)]  – şi unul cu 4 rânduri melodice – B.2.a 

[Ms.22220_0015_BNro (15/627)]. Ambele tipuri au strofa binară, primul 

având forma AB, iar al doilea având forma AAkBBk. Fiind vorba de 

piese singulare pentru fiecare tip, la acest nivel nu mai există 

subdiviziuni. Profilul rândurilor melodice este preponderent descendent. 

Macrogrupa C conţine piesele care au relaţiile cadenţiale 3.VII.1. 

Există două tipuri cu strofă de 4 rânduri melodice: 
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- tipul C.1.a, cu relaţia cadenţială 3.1.VII.1, având forma AAkBBk 

[Ms.22220_0012_BNro (12/1219)] şi 

- tipul C.1.b, având relaţia cadenţială 4.3.VII.1 şi forma ABCCk 

[Ms.22220_0019_BNro (19/123)]. 

Fiecare tip este reprezentat de câte o singură piesă. 

Macrogrupa D are la bază relaţia cadenţială 4.1. 

În această macrogrupă am delimitat un singur tip - D.1.a -, reprezentat de 

o piesă singulară cu strofa de două rânduri melodice, în structura 

arhitectonică AB [Ms.22220_0007_BNro (7/1497)]. 

Macrogrupa E conţine acele bocete care pe lângă cadenţa finală 

mai apar două cadenţe mai înalte. Cadenţa pe treapta 1 precede cadenţa 

finală pe treapta a 2-a. În această macrogrupă sunt două grupe: E.1., 

având profil concav rezultat din relaţia cadenţială 4.2.1.2 la strofa de 4 

rânduri melodice şi E.2, având acelaşi profil, rezultat din relaţia 

cadenţială 5.4.1.2. Fiecare grupă este reprezentată de un singur tip, prin 

relaţia cadenţială şi forma strofei de patru rânduri melodice:  

- tipul E.1.1.a, reprezentat prin trei melodii cu structura arhitectonică a 

strofei binară AAvBBk [Ms. 22220_0008_BNro (8/1600); Ms. 22220_ 

0017_BNro (17/384a); Ms. 22220_0018_BNro (18/384)] şi  

- tipul E.2.1.a [Ms. 22220_0014_BNro (14/727)].  

La fiecare tip se delimitează două subtipuri pe baza combinaţiei 

profilurilor rândurilor melodice componente.  Trebuie să precizez că 

tipurile depistate în fondul mss. Voievidca la această macrogrupă nu se 

regăsesc în tipologia actuală menţionată
33

.  

Macrogrupa F conţine bocetele care cadenţează exclusiv pe treapta 1, 

profilul cadenţial fiind uniliniar. În această macrogrupă există un singur 

tip cu strofa de 2 rânduri melodice - F.1. -, cu structura arhitectonică AB, 

acesta având două subtipuri diferenţiate prin profilul rândurilor melodice 

- F.1.a. şi F.1.b. [Ms. 22220_0009_BNro (9/1612); Ms. 22220_0001_ 

BNro (1/2014)]. 

 

Forma liberă închisă este reprezentată printr-o singură piesă 

unimodală de factură minoră, ce se desfăşoară în registrul mediu-grav.  

În cadrul formei structurată pe trei secţiuni simetrice formate din 

câte două rânduri melodice, formula iniţială (I), formată din recitativ 

melodizat, se plasează în registrul cel mai înalt faţă de cadenţele mediane 

şi cadenţa finală. Iniţiala are şi cea mai acută cadenţă, pe treapta a 6-a a 

modului frigic cu treapta a 5-a fluctuantă, fiind singura cadenţă din 

                                                           
33

 Delia Claudia Stoian-Irimie, Repertoriul funebru..., op. cit. 
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formă pe această treaptă. Cadenţele mediane se plasează pe treptele a 4-a 

şi a 3-a.  

În cadrul formelor libere identificarea tipurilor melodice se face în 

funcţie de numărul cadenţelor folosite şi de combinaţia preferenţială 

generală în articularea formei, raportate la registrele sonore din scara 

generală a cadenţelor.  

În cazul de faţă, combinaţia cadenţială preferenţială este 4-3-1, cu 

extensiunea cadenţială pe 6 în iniţială. Cadenţele pe treapta a 4-a şi a 3-a 

domină rândurile mediane, cadenţa pe treapta 1 fiind determinanta 

rândului melodic final [Ms.22220_0016_BNro (16/415)].  

Prin comparare cu modelele structurale ale formelor strofice, piesa 

ar avea corespondent tipologic în macrogrupa E, cu libertatea succesiunii 

cadenţiale a medianelor formei libere închise şi cu extensiunea 

cadenţială pe 6 a rândului melodic iniţial. Tipul este dat de succesiunea 

cadenţială descendentă 6.4.3.1., forma arhitectonică fiind AA1BBkCD. O 

altă coordonată în detalierea tipologică este treapta recitată în cadrul 

modelului melodic. Rezultă: I = 7.6; M = 7 (6).4 şi 7 (6).3; K = 4.1., 

model tipologic neidentificat în clasificările existente până la ora actuală. 

În cadrul rândurilor mediane, recitativul pe treapta a 7-a şi a 6-a 

este diluat prin contururi descendente melismate cu sugestie de suspin. 

În concluzie, repertoriul funebru publicat în această monografie 

conţine modele tipologice inedite, îmbogăţind patrimoniul cultural 

imaterial al Bucovinei şi, în general, cel românesc, cu tipuri istorice 

valoroase, ieşite din uz.  
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CAPITOLUL IV. 

TIPURI MELODICE ÎN  

CÂNTECUL RITUAL DE NUNTĂ 

 

Repertoriul vocal ritual nupțial din fondul Voievidca însumează 

41 piese, ce ilustrează toate momentele rituale ale nunții ce implică 

performarea unui cântec ritual. Materialul documentar a fost cules dintr-

un număr de 28 localități: Badeuți, Bahrinești, Boian, Boian-Hlinița, 

Camenca, Capu Codrului, Ceahor, Costâna, Dimca, Horodnicul de Jos, 

Iordănești, Mănăstirea Humorului, Ostrița, Părhăuți, Pătrăuții de Jos pe 

Siret, Pârtești de Sus, Pojorâta, Ropce, Rus-Poieni, Satul Mare, Sinăuții 

de Jos, Straja, Suceava, Uidești, Vicovul de Jos și Voitinel. 

 
Soacra mare, Ms. 22.222_0053 (53/783)_Biblioteca Naţională a României_ 

Colecţii speciale_Cabinetul de manuscrise 
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Trebuie precizat că în fondul mss. Voievidca există şi un număr de 

52 melodii instrumentale rituale de nuntă ce completează imaginea 

nunţilor bucovinene de la începutul sec. al XX-lea, ilustrând bogăţia 

actelor ritual-ceremoniale ale nunţii româneşti şi bogăţia repertoriului 

adecvat evenimentului nunţii ca ritual familial de trecere. Acestea vor fi 

publicate în volumul al II-lea al monografiei, constituind un capitol 

aparte. 

În continuare prezint tabelul repertoriului nupţial vocal grupat pe 

personaje şi momentele rituale ale nunţii
34

, reprezentat prin codul 

manuscrisului şi trimiterea la locul din antologie. 

 

Personaj,  

Moment ritual 

Mss. BNro Nr. antologie 

La nună Ms. 22224_anexa 2_0067_BNro 

(66/1038);Ms.22225_0083_BNro 

(84/2233);Ms.22225_0070_BNro 

(71/1244) 

119, 142, 144 

La nănaşi Ms. 22224_anexa 2_0059_BNro 

(58/837) 

153 

La mire Ms.22225_A_0080_BNro 

(80/1627); Ms. 22227_0076_ BNro 

(76/1540) 

132, 148 

Înhobotatul miresei:  

Cântecul miresei 

Ms.22225_A_0074_BNro 

(74/1743); Ms. 22224_anexa 2_ 

0062_BNro(61/977); Ms.22227_ 

0082_BNro(82/1640); 

Ms.22225_B_0091_BNro 

(253/1967); Ms. 22224_anexa 2_ 

0066_BNro(65/989); Ms.22224_ 

anexa 2_0064_BNro (63/985); Ms. 

22224_anexa 2_0050_BNro 

(19/1034);Ms.22225_0072_BNro 

(73/1347);Ms.22227_0081_BNro 

(81/1712);Ms.22225_0071_BNro 

(72/1251); Ms.22227_A_0053_ 

BNro (153/1604) 

118,120, 121, 

127,128, 131, 

136,138, 140, 

141, 151 

La iertăciune Ms. 22224_anexa 2_0068_BNro 

(67/1062); Ms.22225_A_0086_ 

BNro (86/1879) 

134, 158 

                                                           
34

 Silvia Ciubotaru, Obiceiuri nupţiale din Moldova (Tipologie şi corpus de texte), 

2009, Iaşi, Editura Universităţii „Al.I.Cuza” 
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Personaj,  

Moment ritual 

Mss. BNro Nr. antologie 

Plecarea la cununie: 

Danţu; De trei ori pe 

după masă; Busuiocu; 

Nuneasca 

Ms.22224_anexa 2_ 0080_BNro 

(79/1622); Ms. 22224_anexa 2_ 

0065_BNro (64/988); Ms. 22218_ 

anexa III_0052_ BNro (52/654); 

Ms.22222_I_0017_BNro 

(119/1358); Ms. 22218_anexa VI_ 

0003_BNro (3/997); Ms. 22222_ 

0038_BNro (38/549); Ms. 22222_ 

0055_BNro (55/791); Ms.22225_ 

0068_BNro (69/1237) 

122,125, 135, 

139,143, 150, 

154, 156  

La zestre:   

Cântecul, Jocul zestrei 

Ms.22227_0084_BNro (84/1783); 

Ms.22225_C_0065_BNro (70/1239) 

130, 147 

La soacră Ms. 22227_0077_BNro (77/1579); 

Ms. 22222_0053_BNro (53/785); 

Ms. 22225_0074_BNro (75/1431); 

Ms. 22224_anexa 2_0061_BNro 

(60/948)  

124,145, 146, 

149 

La noră Ms. 22224_anexa 1_0015_BNro  

(222/614) 

133 

La masa mare Ms. 22227_0078_BNro (78/1597); 

Ms. 22224_0077_BNro (196/1908) 

123, 129 

La pripoi Ms. 22225_0082_BNro (83/1745) 137 

La pahar dulce   

La deshobotatul 

miresei 

Ms. 22224_anexa 1_0011_BNro 

(216/2102) 

155 

La găină  

 

Ms. 22222_I_0025_BNro (128/463);  

Ms. 22222_I_0065_BNro (183/788 

152, 157 

 

Sistematizarea tipologică a repertoriului 

Pentru înțelegerea clasificării tipologice realizate definesc 

nivelurile cu care se operează, conform modelului de clasificare 

tipologică elaborat de Ilona Szenik împreună cu Lucia Iștoc. 

Ramura include piesele cu același caracter modal general. 

Ramura A include repertoriul de structură modală majoră, cu 

caracter unimodal. 

Ramura B cuprinde repertoriul de structură minoră, cu caracter 

unimodal. 

Ramura C cuprinde piese cu caracter modal neutru, deci fără terța 

modală. 
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Fiecare ramură este ordonată în trei supraclase (poziția 1 în 

codificare), ce definesc profilul melodic cadențial la nivel de strofă: 

- Supraclasa 1 cuprinde piese cu profil cadențial rectiliniu (ex. k = 1.1.); 

- Supraclasa 2 cuprinde piese al căror profil cadențial este descendent 

(ex. k = 3.1.); 

- Supraclasa 3 cuprinde piese cu profil cadențial boltit (ex. k = 1.3.1.). 

Clasa (poziția 2) definește zona din registrul general al cadențelor 

în care se plasează cadențele strofei din registrul mediu, acut și 

hipergrav. În cazul repertoriului vocal nupțial bucovinean sunt 

reprezentate clasele 1 și 5 din metodologia generală de clasificare 

tipologică elaborată de reputata etnomuzicologă Ilona Szenik împreună 

cu Lucia Iștoc și aplicată cu consecvență de școala etnomuzicologică 

clujeană reprezentată de prof. Univ. Dr. Ilona Szenik, Lucia Iștoc, Elena 

Hlinca Drăgan, Ioan Bocșa, Delia Claudia Stoian-Irimie ș.a. 

Subclasa (poziția 3) definește „nuanțele de profil general din 

cadrul subclaselor, ce rezultă din totalitatea relațiilor succesive dintre 

registre”
35

. Prin urmare, „subclasele relevă principiul de ordonare a 

cadențelor unei strofe”
36

.  

În cadrul repertoriului nupțial bucovinean se delimitează, la nivelul 

fiecărei supraclase, următoarele subclase: 

- la supraclasa 2 (descendent): - subclasa 1 - descendent simplu; 

                                               - subclasa 2 – dublu descendent; 

                                               - subclasa 3 – semidescendent; 

- la supraclasa 3 (boltit): - subclasa 1 - boltit simplu și 

                                      - subclasa 2 – boltit combinat. 

Supraclasa 1 (rectiliniu) nu are subclase. 

Tipul (poziția 4) definește relația cadențială concretă la nivelul 

strofei în cadrul fiecărei subclase. 

Fiind vorba de un repertoriu redus numeric, delimitarea unor 

diviziuni categoriale la nivel de subtip și grupe este dificilă, deoarece de 

cele mai multe ori, un tip este reprezentat printr-o singură piesă. 

Acolo unde este posibil, acestea se delimitează pe baza 

configurației profilului melodic la nivelul rândurilor melodice, în cadrul 

modelului formal de strofă.  

                                                           
35

 Ilona Szenik, Lucia Iștoc, Proiect de clasificare..., op. cit., p. 316 
36

 Lucia Iștoc, Elena Hlinca Drăgan, Tipuri melodice ale cântecelor de nuntă din 

Transilvania, în Anuarul Arhivei de Folclor, XV-XVII (1994-1996), Cluj Napoca, 

Editura Academiei Române, p. 638 
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Deasemenea, se au în vedere articulațiile de formă la nivel de 

strofă, configurațiile ritmice preferențiale, alte aspecte ritmice și metrice 

relevante. 

Prezentarea tipurilor se face codificat în cadrul antologiei 

concepută sub formă de catalog tipologic muzical, pornind de la ramura 

A, unde se ilustrează melodic, prin exemplarele fondului manuscris 

Voievidca, fiecare supragrupă cu diviziunile identificate în fondul studiat 

și încheind cu ramura C, reprezentată printr-o singură melodie, încadrată 

în supraclasa 1. 

Detaliez, în continuare, grupurile tipologice identificate în 

repertoriul nupțial bucovinean de la începutul sec. al XX-lea cules de 

învățătorul sucevean.  

În ramura A lipsește supragrupa 1 - rectiliniu -, prezente fiind 

supraclasa 2 și 3, reprezentând modele de profil descendent și boltit. 

Supraclasa A.2 - descendent - cuprinde repertoriu ce se include în 

clasa 1 (x,y,z), unde cadențele diferite de cadenţa finală se plasează în 

zona grav-mediu a scării generale a cadențelor, fiind cuprinse între 

treptele 2-5 și în clasa 5, care cuprinde cadențe din registrul acut între 

limitele 6-9.
37

 

Sub aspectul nuanțării configurațiilor de profil la nivelul rândurilor 

melodice în cadrul strofelor de 2, 3, 4 și chiar 5 rânduri melodice, se 

reamarcă preferința pentru profilul descendent sau uniliniar-descendent, 

în combinație cu unul sau două rânduri melodice de profil diferit: 

uniliniar, ascendent sau boltit. Dincolo de forma arhitectonică diferită de 

la tip la tip, toate tipurile acestor clase se remarcă printr-un model ritmic 

la nivelul rândului melodic, unic pentru toată strofa. 

Clasa A.2.1. cuprinde două subclase, anume:  

- A.2.1.1. - descendent simplu și 

- A.2.1.2. - dublu descendent. 

Fiecare subclasă cuprinde trei tipuri, fiecare tip fiind reprezentat de câte 

o singură melodie. 

Subclasa A.2.1.1. cuprinde 3 tipuri, după cum urmează: 

Tipul A.2.1.1.1 reprezintă un model de cântec ritual ce se profilează pe 

strofă binară de două rânduri melodice, într-un mod mixolidian, având 

semicadența pe treapta 3, iar cadența finală pe 1. Melodia acoperă un 

ambitus mare de octavă, primul rând melodic desfășurându-se în 

registrul mediu-acut, iar rândul al II-lea în registrul mediu-grav. Modelul 

                                                           
37

 Vezi scara generală a cadențelor în Ilona Szenik, Lucia Iștoc, Proiect de clasificare..., 

op. cit., p. 310. 
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ritmic este dipiric + dipodie spondaică [Ms.22225_A_0074_BNro 

(74/1743)].  

Tipul A.2.1.1.2, este deasemenea un model de cântec ritual profilat pe 

strofă binară, având relația cadențială a rândurilor melodice 5.1. Cu 

profil melodic al rândurilor și formă diferite de tipul 1, tipul 2 se remarcă 

și prin modelul ritmic ce are la bază formula saficului pliată pe hemistih 

[Ms. 22224_anexa 2_0067_BNro (66/1038)].  

Tipul A.2.1.1.3 este reprezentat de strofa de 4 rânduri melodice, având 

sistemul cadențial în relaţia 5.1.1.1. Construită pe profiluri preferențiale 

descendente și structura arhitectonică ABB1B2 melodia este în ritm 

ternar divizionar de horă boierească [Ms. 22224_anexa 2_0062_BNro 

(61/977)]. 

Subclasa A.2.1.2. cuprinde 3 tipuri, toate profilate pe strofa de 4 

rânduri melodice: 

Tipul A.2.1.2.1 reunește melodii construite pe o scară tetracordală, având 

relația cadențială 2.1.2.1. Melodia este izoritmică, de bătrânească
38

 

[Ms.22227_0082_BNro (82/1640)]. 

Tipul A.2.1.2.2 are specifică relația cadențială 5.1.5.1 la o structură 

modală ionică, o configurație de profiluri variate ale rândurilor melodice, 

o structură formală ABCB și izoritmie bazată pe modelul dipiric + 

anapest. Este o melodie vocală de joc ritual intitulat ”Danțul” [Ms. 

22224_anexa 2_0080_BNro (79/1622)]. 

Tipul A.2.1.2.3 prezintă aceleași caracteristici de bătrânească prezentate 

la tipul 1, cu deosebirea relației cadențiale a rândurilor melodice, care 

este 5.2.3.2 [Ms.22227_0078_BNro (78/1597)]. 

În Clasa A.2.5., există doar subclasa A.2.5.2. cu două tipuri: 

Tipul A.2.5.2.1. -, configurat pe strofă de 4 rânduri melodice, având 

structura arhitectonică ABCCk şi relația cadențială 6.1.3.1. 

[Ms.22227_0077_BNro (77/1579)], este o melodie vocală de joc. 

Tipul A.2.5.2.2. are strofa dezvoltată cu structura arhitectonică 

ABCCkAtrCk  şi relaţia cadenţială a rândurilor melodice 6.1.4.1.5.1. Este 

o melodie vocală de joc ritual - De trei ori pe după masă -, aparținând 

tipului de horă boierească în tempo rapid  [Ms. 22224_anexa 

2_0065_BNro (64/988)]. 

Supraclasa A.3  - boltit - este reprezentată în fondul Voievidca prin 

trei tipuri în cadrul subclasei A.3.1.1. (boltit simplu), toate pliate pe 

strofă de 4 rânduri melodice, conținând cântece rituale. 

                                                           
38

 Vezi Florin Bucescu, Viorel Bârleanu, Stilul muzical arhaic din ținutul Rădăuților. 

Studiu monografic, 2013, Suceava, Editura Mușatinii, p. 58-59 și 68. 
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Tipul A.3.1.1.1 este o melodie vocală de joc desfășurată pe un ambitus 

amplu al ionicului, o horă țărănească în izoritmie binară divizionară, 

având relația cadențială a rândurilor melodie 1.1.3.1 [Ms. 22225_ 

B_0091_BNro (253/1967)]. 

Tipul A.3.1.1.2 este o melodie rituală tetrapodică ușor rubatizată, în care 

domină recitativul melodizat, având cadențe alungite în relația 1.1.5.1. 

Este izoritmică, având modelul ritmic dipiric+dispondeu cu ultimul timp 

alungit prin rubatizare [Ms. 22224_anexa 2_0066_BNro (65/989)]. 

Tipul A.3.1.1.3 este reprezentat de o melodie hexacordală în giusto 

silabic, având relația cadențială 2.4.3.1, configurația melodică bazată pe 

recitativ melodizat, iar configurația ritmică pe repetarea iambicului [Ms. 

22224_anexa 2_0063_BNro (62/979)].   

Ramura B este cel mai bine reprezentată repertorial, conținând 

toate cele trei supraclase. 

În supraclasa B.1., clasa1 conține două tipuri, primul având strofa 

binară, iar al doilea strofa cuaternară.  

La tipul B.1.1.1 relația cadențială este 1.1., iar la tipul B.1.1.2 aceasta 

este 1.1.1.1. Tipul B.1.1.1 este reprezentat de un cântec ritual [Ms. 

22224_0077_BNro (196/1908)], iar tipul B.1.1.2 [Ms.22227_0084_ 

BNro (84/1783); Ms. 22224_anexa 2_0064_BNro (63/985)], cu două 

subtipuri rezultate din diferența structurii arhitectonice și a configurației 

de profil la nivelul rândurilor melodice, este reprezentat de două cântece 

rituale, primul în stil de bătrânească, iar al doilea un cântec hexacordal în 

giusto-silabic rubatizat. 

Supraclasa B.2. conține două clase: 1 și 5. 

Clasa B.2.1 conține două subclase reprezentate repertorial: B.2.1.1. 

(descendent simplu) și B.2.1.2. (descendent dublu). 

Subclasa B.2.1.1 conține 6 tipuri, după cum urmează: 

Tipul B.2.1.1.1 caracterizează melodiile cu strofă binară, în relația 

cadențială 3.1., având structuri melodice tetra-pentacordale. Având 

același model combinatoric de profil melodic al rândurilor strofei, se 

delimitează trei subtipuri pe baza formei arhitectonice și pe baza 

modelului ritmic ce stă la baza configurării rândurilor strofei 

[Ms.22225_A_0080_BNro (80/1627); Ms.22224_anexa 1_0015_BNro 

(222/614); Ms. 22224_anexa 2_0068_BNro (67/1062)]. 

Tipul B.2.1.1.2 are la bază strofa de patru rânduri melodice, relația 

cadențială între rânduri fiind 3.3.3.1. În cadrul acestui tip se disting două 

subtipuri  determinate de profilul melodic al rândurilor diferit, de 

structura arhitectonică, de configurația ritmică, primul subtip ilustrând un 
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cântec vocal de joc – horă bătrânească -, iar al doilea subtip reprezentând 

un cântec ritual [Ms.22218_anexa III_0052_ BNro (52/654); Ms. 

22224_anexa 2_0050_BNro (19/1034)]. 

Tipul B.2.1.1.3 realizează, în cadrul strofei binare, o relație cadențială 

între rânduri de 4.1. În cadrul acestui tip se delimitează trei subtipuri, ce 

se diferențiază prin profilul rândurilor melodice, coroborat cu forma 

arhitectonică și cu modelul ritmic. Toate cele trei subtipuri sunt 

reprezentate de cântece rituale [Ms.22225_0082_BNro (83/1745); 

Ms.22225_0072_BNro(73/1347); Ms.22222_I_0017_BNro (119/1358)]. 

Tipul B.2.1.1.4 conține melodii cu ambitus mare în eolic, cu strofa de 4 

rânduri melodice, având relația cadențială 4.1.1.1. Și aici se delimitează 

două subtipuri, reprezentate genuistic de cântece rituale 

[Ms.22227_0081_BNro (81/1712); Ms.22225_0071_BNro(72/1251)]. 

Tipul B.2.1.1.5 reunește melodii cu strofa primară formată din repetarea 

variată cadențial a unui rând melodic, în opoziția antecedentă-

consecventă, având cadențele în relația 5.1. Este reprezentat de o 

melodie singulară pentacordală, cu ritm safic la baza configurării 

hemistihurilor [Ms.22225_0083_BNro (84/2233)]. 

Tipul B.2.1.1.6 reunește melodii vocale de joc cu strofa de 4 rânduri 

melodice, în relația cadențială 5.5.3.1. Având scări frigice și cu tentă 

frigică prin coborârea treptei a 2-a a eolicului, melodiile se grupează în 

două subtipuri: subtipul de horă și subtipul de sârbă [Ms.22218_anexa 

VI_0003_ BNro (3/997); Ms.22225_0070_BNro (71/1244)]. 

Subclasa B.2.1.2 (dublu descendent) reunește melodii cu formă 

amplă de 4-8 rânduri melodice, având două tipuri: 

Tipul B.2.1.2.1, caracterizat prin strofă de patru rânduri melodice în 

relația cadențială 3.1.3.1. reprezintă o melodie rituală de bătrânească 

[Ms.22222_0053_BNro (53/785)]. 

Tipul B.2.1.2.2  este ilustrat de o melodie de horă bătrânească având 

forma amplă de 6 rânduri melodice, cu prima pereche de rânduri 

melodice repetată, relația cadențială în cadrul strofei fiind 3.1.3.1.2.1. 

Caracteristic este și profilul rectiliniu rezultat din recitativ melodizat. 

Ambele tipuri sunt izoritmice, modelul ritmic fiind formula ionicului 

major [Ms.22225_0074_BNro(75/1431)].  

Tipul B.2.1.2.3 are strofa amplă de 8 rânduri melodice, în relația 

cadențială 3.1.1.1.2.1.3.1. Este o horă bătrânească, izoritmică, având 

modelul ritmic format din combinaţia formulei ionicului minor cu 

tribrahul. Este o melodie de joc ritual cu un ambitus redus în primele 

șase rânduri melodice, ambitusul lărgit la septimă fiind atins în al 



74 
 

șaptelea rând melodic, unde se realizează și culminația melodică a strofei 

[Ms.22225_C_0065_BNro (70/1239)]. 

Clasa B.2.5 are două subclase - B.2.5.1. (descendent simplu) și 

B.2.5.2. (dublu descendent) -, fiecare cu câte un tip melodic:  

Tipul B.2.5.1.1., având strofa de patru rânduri melodice în relația 

cadențială 7.3.3.1. [Ms.22227_0076_BNro (76/1540)] și 

Tipul B.2.5.2.1., având strofa amplă de 8 rânduri melodice în relația 

cadențială 3.VII.3.1.7.1.3.1 [Ms. 22224_anexa 2_0061_BNro (60/948)].  

Sub aspect genuistic, ambele tipuri aparţin cântecului vocal de joc. 

Supraclasa B.3. - boltit - conține două clase de registru cadențial: 

clasa 1 și clasa 5, aceasta din urmă reprezentată printr-o singură piesă. 

Clasa B.3.1. conține două subclase: B.3.1.1. (boltit simplu) și 

B.3.1.2. (boltit combinat). 

Subclasa B.3.1.1. conține 5 tipuri, toate având strofa de patru 

rânduri melodice, pliate pe structuri modale tetra-pentacordale, dar și 

octaviante diatonice și cu trepte fluctuante. Versul este tetrapodic, 

preponderent catalectic.  

Tipul B.3.1.1.1 are relația cadențială între rândurile melodice 1.1.3.1., 

profilul rândurilor melodice fiind preponderent boltit. Este reprezentat 

printr-o melodie de cântec ritual [Ms.22222_0038_BNro (38/549)]. 

Tipul B.3.1.1.2 are relația cadențială 1.3.1.1, fiind un cântec ritual cu 

structură melodică cu substrat pentatonic [Ms.22227_A_0053_BNro 

(153/1604)]. 

Tipul B.3.1.1.3 este reprezentat deasemenea de un cântec ritual cu 

structură melodică pentacordală, având relația cadențială a rândurilor 

melodice 1.3.3.1., tempo moderat și structura ritmică variată de la rând la 

rând melodic [Ms.22222_I_0025_ BNro (128/463)].  

Tipul B.3.1.1.4 are formă binară cu două refrene melodice, având 

cadențele în relația 1.4.VII.1, aparținând genului cântecului propriu-zis 

ritualizat [Ms. 22224_anexa 2_0059_BNro (58/837)]. 

Tipul B.3.1.1.5 este reprezentat de o melodie de bătrânească izoritmică, 

un joc ritual - horă -, având relația cadențială a rândurilor melodice: 

2.5.2.1 [Ms.22222_0055_BNro (55/791)]. 

Subclasa B.3.1.2.este reprezentată prin două tipuri cu strofă amplă, 

aparţinând cântecului vocal de joc. 

Tipul B.3.1.2.1 este reprezentat de o melodie singulară prin structura 

tripodică a versului acatalectic combinat cu cel catalectic. Strofa este de 

8 rânduri melodice, având relația cadențială: 1.4.4.1./4.5.4.1. Este 

folosită transpoziția primelor două rânduri melodice la cvinta inferioară. 
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Unitatea ritmică a întregii strofe este asigurată de structura dipirică a 

primului hemistih din fiecare rând melodic [Ms. 22224_anexa 1_0011_ 

BNro (216/2102)]. 

Tipul B.3.1.2.2  este reprezentat de o melodie de joc ritual în acustic 3 cu 

treapta a 2-a fluctuantă, o horă țărănească în ritm binar, având strofa de 

șase rânduri melodice în forma ABCCkDE, cu relația cadențială 

3.4.4.1.3.1 [Ms.22225_0068_BNro (69/1237)].  

Clasa B.3.5. este reprezentată prin subclasa B.3.5.2. cu un singur tip 

B.3.5.2.1, reprezentat printr-un cântec vocal de joc - fudula -, cu strofa de 

4 rânduri melodice în relația cadențială 7.1.3.1 [Ms.22222_I_0065_BNro 

(183/788)].  

Ramura C este reprezentată prin supraclasa 1 (rectiliniu), clasa 1, 

subclasa 2, având un singur tip C.1.1.2.1, construit pe recitativ ritmizat 

clădit pe o structură prepentatonică, cu formă amplă de 8 rânduri 

melodice rezultată prin repetarea fiecărui rând variat la cadență. Relația 

cadențială a rândurilor este 2.1.1.1.1.1.1.1. Melodia este izoritmică, 

rândurile melodice fiind construite pe combinaţia formulei ionicului 

minor cu tribrahul. Melodia este de cântec ritual cu formă liberă deschisă 

[Ms.22225_A_0086_BNro (86/1879)].  

Tipologia melodică succint prezentată dezvăluie o mare diversitate 

structurală  a repertoriului ritual conservat în fondul mss. Voievidca, ce 

se dezvoltă în cadrul unor modele mentale codificabile, cu rezistenţă mai 

mare sau mai mică în timp.  

Imaginea tipologică a repertoriilor rituale vocale depistate în 

fondul folcloric documentar Al. Voevidca contribuie la completarea 

hărţii naţionale a tipurilor melodice de gen, în condiţiile în care 

sistematizarea tipologică se face folosind o metodă unitară pentru tot 

teritoriul României. Ulterior, cataloagele tipologice de gen vor da 

posibilitatea studierii circulaţiei unor tipuri, rezistenţei lor în timp şi 

modului de evoluţie melodică a tipurilor melodice delimitate. 

Prezentarea sumară a conţinutului parţial al fondului documentar 

folcloric cules de Alexandru Voevidca la începutul sec. XX (anii 1907-

1914) limitată la genurile ritual-ceremoniale, este suficientă pentru a 

convinge orice intelectual de valoarea inestimabilă a acestui tezaur şi de 

perenitatea repertoriului conţinut atât ca document istoric de cultură 

tradiţională românească, cât şi ca sursă de permanentă împrospătare 

repertorială a oricărui performer de folclor cu responsabilitate faţă de 

zona culturală pe care vrea să o reprezinte. 
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Capitolul I. 

COLINDA 
 

Supragrupa I.Grupa A. Tipul 1 

 

1. 

Sculaţi, sculaţi boieri mari 

 

Ms.22.219_0009_ 

BNro (9/1786) 

„A cântat Dimitrie al lui Maftei Popescul, ţăran de 

26 ani, în Horodnicul de Jos; 13 Iunie 1912” 

 

 
 

Sculaţi, sculaţi boieri mari 

Că vă vin colindători! 

 

Noaptea pe la cântători 

Ca nişte deşteptători. 

 

Nu vă vin cu niciun rău, 

Ci v-aduc pe Dumnezeu. 

 

Dumnezeu îi mititel, 

Frumuşel şi înfăşel. 

 

În scutice învălit, 

De maică-sa îngrijit. 

 

Chitiuţă de bumbac, 

Să-i fie moale la cap. 

 

Sculaţi voi români plugari 

Şi cătaţi în sus la ceri, 
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Că pi ceri s-a arătat 

Un luceafăr luminat. 

 

Luceafăr cu coada lungă 

Pân‟ la pământ să ajungă. 

 

Inima să-ntinerească, 

Oamenii să se-nfrăţească. 

 

Cântă-n luncă păsările 

La fereastră rândunele. 

 

Noi vă zicem să trăiţi 

Întru mulţi ani fericiţi! 

 

Ca pomii să înfloriţi 

Şi ca iei să-mbătrâniţi. 

 

2. 

Sculaţi, sculaţi boieri mari 

 

Ms.22.219_0014_BNro 

(14/1153) 

„A cântat Pavel Luţa, ţăran de 55 ani, în 

Horodnicul de Sus la 29 Iulie 1909” 

 

 
 

Sculaţi, sculaţi boieri mari, 

Că vă vin colindători 

Pe la miez de cântători. 

Nu v-aducem niciun rău, 

L-aducem pe Dumnezeu. 

Iat-acuma au sosit, 

Din ceri de la răsărit, 

Domnul sânt pe-acest pământ. 

Dumnezeu îi mititel, 
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Mititel şi frumuşel. 

Faşa-i dalbă de mătase, 

Să-i fie moale la oase. 

În scutec de arşenic, 

Cu faşa de borangic, 

Cu chitie de bumbac, 

Bătută cu adamant. 

Iar în vârful chitiuţei 

Este-o piatră nestimată, 

De plăteşte ţara toată, 

Ţarigradul jumătate, 

Rusalimu-a tria parte. 

Noi îmblăm şi colindăm, 

Mari boieri să deşteptăm. 

Cinci galbeni să câştigăm 

Şi acasă să plecăm;  

Cinci galbeni şi jumătate, 

O-nchinăm cu sănătate, 

Că-i mai bună decât toate. 

 

3. 

Sculaţi, sculaţi boieri mari 

 

Ms.22.219_0017_BNro 

(17/950) 

„A cântat Filaret Doboş (din Ilişeşti) de 27 ani, 

profesor gimnazial în Suceavă la  

13 Octombrie 1908” 

 

 
 

Sculaţi, sculaţi boieri mari, 

Florile dalbe (Rf.) 

Că vă vin colindători  

Pe la miez de cântători. 

Nu v-aducem niciun rău, 

L-aducem pe Dumnezeu. 

Iat-acuma au sosit, 
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Din ceri de la răsărit, 

Domnul Sânt pe-acest pământ. 

Dumnezeu îi mititel,  

Mititel şi frumuşel. 

Faşa-i dalbă de mătasă, 

Să-i fie moale la oase. 

În scutec de arşenic, 

Cu faşă de borancic. 

Cu chitie de bumbac, 

Bătută cu adamant. 

Iar în vârful chitiuţei 

Este-o piatră nestemată 

De plăteşte ţara toată:  

Ţarigradul jumătate, 

Rusalimu-a tria parte. 

Noi îmblăm şi colindăm, 

Mari boieri să deşteptăm, 

Cinci galbeni să câştigăm 

Şi acasă să plecăm. 

Cinci galbeni şi galbeni. 

O-nchinăm de sănătate, 

Că-i mai bună decât toate. 

 

4. 

Cuvântul cel proorocit 

 

Ms.22222_0072_ 

BNro (75/462) 

„A cântat Leon Gabor, cantor bisericesc, de 42 ani, 

în Sinăuţii de Jos, la 10 mai 1908” 

Culeg.tr. : “Al. Voievidca, învăţător în Suceava” 

 

 
Cuvântul cel proorocit, 

Care aşa au grăit: 
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Că s-a naşte Mesia, 

Din Fecioara Maria. 

 

Trii crai di la răsărit, 

O ste mândră au zărit. 

 

În Vifleiem nimiresc, 

Naşterea o premăresc. 

 

C-astăzi li s-au arătat 

Cel al lumii împărat. 

 

Împărate îngeresc, 

Oamenii te preamăresc. 

 

Pre Hristos să-l înălţăm, 

Lui Hristos să ne-nchinăm. 

 

Că el prin a sa-ntrupare, 

De păcat ne-a fost scăpare. 

 

Pre Hristos să-l înălţăm, 

Lui Hristos să ne-nchinăm. 

 

Că el pri a sa-ntrupare, 

De păcat ni-a fost scăpare. 

 

Că el cu a sa ivire, 

Ni-au adus nouă mântuire. 

 

Întru cei de sus mărire, 

La oameni bună-nvoire. 

 

Iar de-acum până-n vecie, 

Mila Domnului să fie! 

 

Şi în casă fericire, 

O, Hristoase, slavă ţie! 
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Supragrupa II, grupa B, tipul 2 

 

5. 

După dealul cela mare 

 

Ms.22.219_0040_BNro 

(39/2019) 

„A cântat Pastei Şandru, învăţător superior în 

Cernăuţi la 18 Noemvre 1907” 

 

 
 

După dealul cela mare 

Răsărit-au sfântul soare 

Mărului măr. (Rf.) 

 

Toată lumea luminând, 

Şi mană-n ea revărsând. 

 

Dar pe deal într-o lărgire 

Este-o naltă mănăstire. 

 

Nouă popi şi nouă diaci, 

Şi pe-atâţia patriarşi. 

 

Aceştia sta şi se ruga 

Şi lui Dumnezeu cânta. 

 

Dar aceasta rugă multă 

Oare cine o ascultă? 

 

Măicuţa lui Dumnezeu 

În braţe cu fiul său. 
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Fiul plânge, nu-ncetează, 

Maică-sa din greu oftează. 

 

Taci fiule, nu mai plânge, 

Că inima mi se frânge. 

 

Taci drăguţă, nu ofta, 

Că mama ţie ţi-a da: 

 

Legănuţ de păltinuţ, 

Lumina botezului, 

 

Cheiţa raiului, 

Scaunul judeţului. 

 

Şi-i fi Domnul ceriului 

Şi stăpân pământului. 

 

Fiul de plâns a-ncetat, 

Pe faţă s-a luminat. 

 

Popii toţi i s-au-nchinat 

Şi maica s-a bucurat. 

 

O-nchinăm spre sănătate, 

Că-i mai bună decât toate. 
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Supragrupa IV, grupa B, tipul 1 
 

6. 

Sculaţi gazde, nu dormiţi 

 

Ms.22219_0007_BNro  

(7/121) 

„Cântat de Ioana a lui Leon Sahlean de 12 ani 

în Frasin la 11 Octombrie 1907” 

Cules, tr.: Alexandru Voevidca, învăţător în 

Suceava 

 

 
 

Sculaţi gazde, nu dormiţi, 

Că nu-i vremea de dormit, 

Da-i vremea de-mpodobit 

Cu podoabe de argint. 

 

Cu canaşi până-n pământ :/ (=bis) 

N-aţi văzut, n-aţi cunoscut 

Un şiuţ mândru zburând? 

 

De văzut nu l-am văzut, 

Da de nume i-am auzit, 

Că jidovii mi l-o prins:/ 

 

Pe cruce l-o răstignit 

Sângele l-o năpădit 

Maică-sa l-o sprijinit 

În păhărel de argint. 
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7. 

La portiţa raiului 

 

Ms. 22.219_0035_BNro 

(33/382) 

„A cântat Eufrosina Năsăudean, ţărancă de 

13 ani în Rus-Plavalar la 22 Februarie 1908” 

Cules, tr.: Alexandru Voevidca, învăţător în 

Suceavă 

 
 

La portiţa raiului :/ 

Este floarea soarelui. :/ 

 

Floarea-i făcută pentr-albină 

Şi albin-a făcut miere. 

 

Şi din miere-au făcut ceară, 

Iar din ceară lumânare. 

 

Lumânarea s-o aprins, 

Sfântul rai că s-au deschis. 

 

Raiule, grădină dulce, 

Nu mă-ndur a mă mai duce. 

 

De şuierul ficiorilor, 

De mirozna florilor. 
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8. 

 

Ian sculaţi boieri, sculaţi 

 

Ms. 22.219_0037_ 

BNro (36/953) 

„Auzit în timpul sărbătorilor Crăciunului 1908-9 de 

la mai multe grupe de colindători în Suceavă” 

Cules, tr.: Alexandru Voevidca, învăţător superior 

în Vatra-Boianului 

 

 
 

Ian sculaţi boieri, sculaţi, 

Ian sculaţi, vă deşteptaţi, 

Că vă vin colindători, 

Pe la miez de cântători. 

 

Şi v-aduc pi Dumnezeu, 

Să vă firească de rău. 

Mititel şi înfăşel, 

Tot să vă uitaţi la el. 

 

În scutec de urşinic, 

Cu fasă di borancic, 

Cu chitie di bumbac, 

Bătută cu adamant. 

 

Adamant din Ţarigrad, 

Iar în vârful chitiuţii, 

Este-o peatră nestimată, 

Di plăteşte ţara toată! 

 

Ţarigradul jumătate, 

Rusalimu-a triia parte, 
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S-a sculat o cuconiţă, 

Şi-a aprins o luminiţă. 

 

Şi-a cătat într-o lădiţă, 

Şi ne-o dat o părăluţă, 

S-a sculat ş-un cuconaş 

Şi-a aprins un fânaraş. 

 

Şi-a cătat în şerparaş, 

Şi ne-a dat un galbănaş, 

O închinăm spre sănătate, 

Că-i mai bună decât toate. 

 

9. 

Ian sculaţi boieri, sculaţiu 

 

Ms. 22.219_0034_ 

BNro (33/382) 

„A cântat Emanuil Verenca, alumn de pedagogie, 

de 21 ani, în Rus Mănăstioara, la 25 fevruarie 

1908” 

Culeg : Alexandru Voievidca, învăţător în Suceavă 

 
 

/: Ian sculaţi boieri, sculaţiu, :/ 

/: Că vă vin colindătoriu. :/ 

 

Pe la miez de cântători, 

Îmblând pe la chiotori 

Şi v-aduc pe Dumnezeu, 

Să vă ferească de rău. 

 

Mititel şi înfăşelu, 

Toţi să vă uitaţi la el. 



90 
 

În scutic de urşinic, 

Cu faşa de burunciuc. 

 

Cu chitie de bumbac, 

Bătută cu adamant, 

Adamant din Ţarigrad. 

 

Iar în fundu chitiuţei 

Este-o piatră nestimată, 

De plăteşte ţara toată. 

 

Mari boieri se deşteptau, 

În cămară că întra, 

Şi daruri ni aducea. 

 

Noi umblăm de colindăm, 

Cinci galbeni să câştigăm, 

O-nchinăm de sănătate, 

Că-i mai bună decât toate. 

 

Supragrupa IV, grupa B, tipul 2 
 

10. 

Bună vreme boieri mari 

 

Ms. 22.219_0039_ 

BNro (38/1588) 

„A cântat ţăranii Ilie Gatej de 33 ani şi Simion 

Drevariuc de 26 ani în Dimca la 23 August 1910” 

Cules, tr.: Alexandru Voevidca 

 
 

/: Bună vreme boieri mari, :/ 

Ori dormiţi, ori hodiniţi, 
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De colindă vă gătiţi ! 

 

V-a sosit colindători 

Noaptea pe la cântători, 

Şi nu vin cu niciun rău, 

Da-l aduc pe Dumnezeu. 

 

Dumnezeu îi mititel, 

Frumuşel şi înfăşel, 

S-o sculat un cuconaş 

Şi-o aprins un fanaraş. 

 

S-o sculat o cuconiţă, 

Şi-o aprins o luminiţă, 

S-o uitat la cea lăcriţă, 

Şi-n lăcriţă ce era ? 

 

Un holubaş şi-un gălbănaş, 

Holubaşul o zburat, 

Gălbănaşul l-o luat. 

 

Şi în sus s-o înălţat, 

Apă-n gură o-apucat, 

Pietriceli-n degeţeli, 

Să nu-i pară maicii jeli! 

 

Ieşi leliţă la portiţă, 

Numa-n frângie şi catrinţă, 

Dă-ni apă şi guriţă, 

Noi ţi-am cumpăra rochiţă. 

 

O rochiţă gălbioară, 

Cini te-a vide să moară! 

Rămâneţi cu sănătate, 

Noi mergem în altă parte. 

 

Unde-i fata cea frumoasă, 

Şi aici îi frumoasă, 

Dară nu-i de sama noastră. 
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Supragrupa V, grupa A, tipul 1 

 

11. 

Sculaţi, sculaţi boieri mariu 

 

Ms. 22.219_0019_ 

BNro (19/882) 

„A cântat Rosalia Chiruţ, ţărancă de 40 ani, în 

Câmpulung (Sîhlă) la 1 octombrie 1908” 

Cules, tr.: Alexandru Voevidca, învăţător în 

Suceavă 

 
Sculaţi, sculaţi boieri mariu,  

Sculaţi, sculaţi, nu dormiţu, 

 

Că nu-i vremea de dormitu, 

Ci curtea de-mpodobitu, 

 

Cu podoaba târgului, 

Cu mirozna câmpului. 

 

Sculaţi boieri slugile 

Ca să măture curţile. 

 

Cu mături de măruncuţă 

Ca să placă la măicuţă. 

 

Cu mături de floricele, 

Ca să fie pe chitele. 

 

Noi demult că ne-am sculat, 

Masă mare am gătat. 

 

Cu dulceaţa grâului, 

Cu lacrima vinului. 
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Şi-am aprins făcliile 

Prin toate unghieţele. 

 

Iat-acuma c-au sosât, 

Din ceri de la răsărit 

Domnul sânt pe-acest pământ. 

 

Şi-n casă c-au intrat 

La masă s-au aşezat. 

 

Că căsenii împreună, 

Să li facă voie bună. 

 

Şi-n casă să locuiască, 

De rele să o ferească. 

 

O-nchinăm spre sănătate, 

Că-i mai bună decât toate. 

 

12. 

Pe dealul cel mare, mare 

 

Ms. 22.219_0028_BNro 

(27/313) 

„A cântat Ilie Andrian, ţâgan de 12 ani în 

Gura Solcii la 25 Decembrie 1907” 

Cules, tr.: Alexandru Voevidca 

 
Pe dealul cel mare, mare 

Este-o mănăstire mare. 

 

În mănăstire cine şede? 

Maică-sa cu fiul său. 

 

Fiul plâge, n-are stare, 

Pe braţele maicei sale. 
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Taci, fiule, nu mai plânge, 

Că inima mi se frânge. 

 

Că mămuţa îţi va da, 

Lumina botezului. 

 

Cheiţele raiului, 

Scaunul judeţului. 

 

Fiuţul de plâns au stat, 

Şi maica s-au bucurat. 

 

Este-o oaie bălăioară, 

Au sărit într-o grădină. 

 

Din grădini-o am luat, 

Dumilor-voastre am urat. 

 

13. 

Sculaţi, sculaţi boieri mari 

 

Ms.22219_0003_BNro 

(3/2225) 

„A cântat George a lui Ştefan Verenca, ţăran 

de 38 ani, din Stânca Roşie, în Cernăuţi la 

15 August 1914” 

Culeg.tr.: „Alexandru Voevidca, director al 

şcoalei primare centrale din Boian” 

 

 
 

Sculaţi, sculaţi boieri mari, 

Sculaţi, sculaţi gospodari. 
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Sculaţi, sculaţi, nu dormiţi, 

Sculaţi, sculaţi, vă treziţi. 

 

Că vă vin colindători, 

Pe la miez de cântători. 

 

Că nu-i vremea de dormit, 

Ci curtea de-mpodobit. 

 

Cu podoada târgului, 

Ca mirozna câmpului. 

 

Sculaţi, boieri, slugile, 

Să măture curţile. 

 

Cu mături de mărăncuţă, 

Ca să placă la măicuţă. 

 

Cu mături de floricele, 

Ca să fie pe chitele. 

 

Noi demult că ne-am sculat, 

Masă mare am gătat.  

 

Cu dulceaţa grâului, 

Cu lacrima vinului. 

 

Şi-am aprins făcliile, 

Prin toate ungherile.  

 

Iat-acuma c-au sosit, 

Din ceri de la răsărit. 

 

Iisus Hristos, Domnul sfânt, 

Să steie pe-acest pământ. 

 

Şi în casă c-au intrat, 

La masă s-au aşezat. 



96 
 

 

Cu căsenii împreună, 

Să li facă voie bună. 

 

Şi-n casă să locuiască, 

De rele să o ferească. 

 

Iar naşterea lui Hristos, 

Să vă fie de folos. 

 

O-nchinăm spre sănătate, 

Că-i mai bună decât toate. 

 

Supragrupa V, grupa A, tipul 2 
 

14. 

Trii crai di la răsăritu 

 

Ms.22219_0006_BNro 

(6/1001) 

„A cântat Vasâle Cuciurean, ţăran în Boian 

la 26 mai 1909” 

Cules, tr.: Alexandru Voevidca, învăţător 

superior în Vatra Boianului 

 

 
 

Trii crai di la răsăritu, 

Noi cu steaua ne-am pornitu. 

 

La-mpăratu-am ostenitu, 

Da-mpăratu ne-o-ntrebatu. 

 

Voi mişei şi blăstămaţu, 

Voi cu steaua ce cataţu? 
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Noi cătăm pe-un nou născut, 

Şi s-a născut în iesl‟la boi. 

 

Şi când boii rugumaú, 

Din argint îl desbracau. 

 

15. 

Sculaţi, sculaţi mari boieriu 

 

Ms. 22.219_0016_BNro 

(16/998) 

„A cântat învăţătorul N. Suprovici, 22 ani, în 

Boian-Hliniţa, 26 mai 1909” 

Cules, tr.: Alexandru Voevidca, învăţător 

superior în Vatra Boianului 

 

 
Sculaţi, sculaţi mari boieriu, 

Că vă vin colindătorĭ. 

 

Noaptea pe la cântători. 

Nu vă vin nici cu un rău, 

 

Ci v-aduc pe dumnezeu 

Să vă mântuie de rău. 

 

În scutice învălit, 

De maică-sa îngrijit. 

 

Sculaţi, sculaţi boieri mari, 

Sculaţi şi voi români plugari. 

 

Că pe ceri s-a arătat, 

Un luceafăr luminat. 
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Inima să-ntinerească, 

Oamenii să se-nfrăţească. 

 

Cântă-n luncă păsărele, 

La fereastă rândunele. 

 

Noi vă zicem să trăiţi 

Întru mulţi ani fericiţi. 

 

Şi ca pomii să-nfloriţi, 

Şi ca ei să-mbătrâniţi. 

 

16. 

 

Sculaţi, sculaţi boieri mari 

 

Ms. 22.21_0013_BNro 

(13/1321) 

„A cântat Ilie a lui Gheorghe Haraga, ţăran de 

24 ani, în Storojineţ (Haidan) la 25 August 

1909” 

Cules, tr.: Alexandru Voevidca, învăţător 

superior în Vatra Boianului 

 

 
 

Sculaţi, sculaţi boieri mari, 

Boieri mari şi cărturari. 

 

Deschideţi-vă cărţile, 

Să cântăm coledzile. 

 

Să cântăm versuri de carte, 

Pentr-a lui Adam pacate. 

 

Să cântăm versuri de jele, 

Pentru-a lui Adam greşele. 
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Adam dacă au greşit, 

Domnul din rai l-au gonit. 

 

Şi i-au zis cu mult-asprime, 

Du-te, Adame, de la mine. 

 

Vei fi lipsit de mult bine, 

Că n-ai ascultat de mine. 

 

Adam sta, se tânguia, 

Şi din grai aşa grăia. 

 

Of! Tu Evă ticăloasă, 

De la mult bine mă scoasă.  

 

Şi-n pământ m-ai rânduit, 

Din care am fost zidit. 

 

17. 

Sculaţi, sculaţi boieri mari 

 

Ms. 22.219_0012_BNro 

(12/1498) 

„A cântat Ion a lui Ilie Roşeliuc, ţăran de 23 

ani în Oprişeni la 27 Decembrie 1909” 

Cules, tr.: Alexandru Voevidca, învăţător 

superior în Vatra Boianului 

 

 
Sculaţi, sculaţi boieri mariu, 

Că vă vin colindătoriu. 

 

Şi nu vă vin nici cu-n rău, 

Ci v-aduc pe Dumnezeu. 

 

S-o sculat o cuconiţă, 

Şi-o aprins o luminiţă. 
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S-o sculat şi-un cuconaşu, 

Şi-o aprins un funaraşeo. 

 

S-o sculat şi maica sa, 

Şi o dat bunădimineaţa. 

 

Şi o-ntins mâna-n policioară, 

Şi-o deschis o lăcrişoară. 

 

Da-n lăcriţă ce era, 

Hulubaşi gălbănaşeo. 

 

Hulubaşu c-o zburatu, 

Sus mai sus s-o înalţatu. 

 

Jos, mai jos că s-o lăsatu, 

Apă-n gură a căpătatu. 

 

Chetrişele-n degeţele, 

În hai la curţile-aşele. 

 

Curţi înalte tuchilate, 

Cu lutini de tei legate. 

 

Dinaintea celor curţĭ, 

Stau doi meri mândru rotiţĭ. 

 

La truchina meriloru, 

Este-un pat mândru lucrat. 

 

Din patru scânduri de brad, 

Cu mohor verde-aşternut. 

 

Spânzura pân‟ în pământ, 

Da‟ pe pat cine-i culcat? 

 

Dumnezeu cel mititel, 

Mititel şi-nfăşiţel. 
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Faşa-i dalbă de mătasă, 

Să-i hie moale la oasă. 

 

Faşa-i dalbă de bumbac, 

Să-i şie moale la cap.  

 

În Moldova-n ceia parte, 

Este-o chiatră năzdrăvană.  

 

Ce plăteşte-o ţară-ntreagă, 

Bucovina jumătate! 

 

Rusalimu-a tria parte, 

Să văd de sănătate! 

 

18. 

 

Colinda lui Adam 

 

Ms. 22.219_0032_BNro 

(31/1739) 

„Au cântat ţăranii Dumitru Palaniuc şi 

Aftanasie Ursuleac, ambii de 13 ani, în 

Ropce la 6 Iunie 1912” 

Cules, tr.: Alexandru Voevidca, director 

şcoalei primare în Vatra Boianului 

 

 
 

Veniţi toţi cei din Adamu, 

Şi cu fiii lui Avramu. 

 

Să cântăm versuri din carte, 

Pentru-a lui Adam păcate! 

 

Să cântăm versuri de jelie, 

Pentru-a lui Adam greşelie. 
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Că Adam dac-au greşit, 

Din rai Domnul l-au lipsit. 

 

Şi i-au zis cu mult-asprimi, 

Du-te Adame de la mini! 

 

Iar Adam a prins a plângie, 

Şi-a vârsa lacrimi de sângie. 

 

Iară câtră Eva a zis: 

Of, tu Evă păcătoasă! 

 

De la mult bine m-ai scos, 

Din dulceaţa poamelor! 

 

Din mirosul florilor, 

Din cântarea paserilor! 

 

Taci, Adame, nu mai plângie, 

Nu vârsa lacrimi de sângie! 

 

Că aşa viaţa ţi-oi scurta, 

Pân‟ ce la rai te-oi înturna. 

 

Rămânând Adam afară,  

Cu ruşine şi ocară! 

 

Rămâie Domnul sănătos, 

Ca un măr mândru, frumos! 

 

Rămâi Doamnă sănătoasă, 

Ca o garoafă frumoasă! 
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19. 

 

Sculaţi, sculaţi boieri mari 

 

Ms. 22.219_0010_BNro 

(10/1623) 

„A cântat Alexandra Pojoga, ţărancă de 30 

ani în Pătrăuţi de Jos pe Siret la 29 august 

1910” 

Cules, tr.: Alexandru Voevidca, directorul 

şcolii centrale din Boian 

 

 
 

Sculaţi, sculaţi boieri mari 

Că vă vin colindători! 

 

Nu vă vin nici cu un rău, 

Că v-aduc pe Dumnezeu. 

 

În scutice învălit, 

De maică-sa îngrijit. 

 

Sculaţi, sculaţi, nu dormiţu, 

Sculaţi, sculaţi, vă treziţu. 

 

Că pe ceriu s-a arătatu 

Un luceafăr luminatu. 

 

Inima să-ntinerească, 

Oamenii să se-nfrăţească. 

 

Că-n Vifliem s-a născutu, 

Iisus Christos Domnul sfântu 

 

Şi-o vinit pi asta lumi, 

Şi-o facut mari minuni. 
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Oamenii să-i mântuiască, 

De pacat să-i izbăvească. 

 

Să-i înveţe să trăiască, 

Raiul ca să-l dobândească. 

 

Domnul Christos cel iubitu 

Fie-n veci de noi slăvitu. 

 

Cântă-n luncă păsăreli, 

La fereastră rânduneli, 

 

Noi vă zicem, să trăiţu 

Întru mulţi ani fericiţu. 

 

Şi ca pomii să înfloriţu 

Şi ca dânşĭ să-mbătrâniţu. 

 

Supragrupa V, grupa A, tipul 3 
 

20. 

Sculaţi, sculaţi boieri mari 

 

Ms. 22.219_0015_BNro 

(15/1010) 

 

„A cântat Anton Hoştiuc, ţăran de ... ani în 

Mahala la 27 mai 1909” 

Cules, tr.: Alexandru Voevidca, învăţător 

superior în Vatra Boianului 

 

 
 

Sculaţi, sculaţi boieri mari, 

Că vă vin colindători  

Pe la miez de cântători. 



105 
 

Nu v-aducem niciun rău, 

L-aducem pe Dumnezeu. 

Iat-acuma au sosit, 

Din ceri de la răsărit, 

Domnul sânt pe-acest pământ. 

Dumnezeu îi mititel, 

Mititel şi frumuşel. 

Faşa-i dalbă de mătasă, 

Să-i fie moale la oase. 

În scutec de arşenic, 

Cu faşă de borancic. 

Cu chitie de bumbac, 

Bătută cu adamant. 

Iar în vârful chitiuţei 

Este-o piatră nestemată 

De plăteşte ţara toată:  

Ţarigradul jumătate, 

Rusalimu-a tria parte. 

Noi îmblăm şi colindăm, 

Mari boieri să deşteptăm, 

Cinci galbeni să câştigăm 

Şi acasă să plecăm. 

Cinci galbeni şi galbeni. 

O-nchinăm cu sănătate, 

Că-i mai bună decât toate. 

 

21. 

Trii crai de la răsărit 

 

Ms.22219_0036_BNro 

(35/1758) 

„Au cântat elevii de şcoală Gheorghe Buhnea 

de 14 ani şi Mihail Ostaficiuc de 13 ani în 

Volcineţ la 7 Iunie 1912” 

Cules, tr.: Alexandru Voevidca, / 
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Trii crai de la răsărit 

Cu steau-au călătorit 

 

Şi-au mers după cum citim, 

Până la Ierusalim. 

 

Acolo cum au ajuns, 

Steaua-n nori li s-au ascuns. 

 

Şi li-au fost a se primbla, 

Prin oraş a întreba. 

 

Unde s-au născut zicând, 

Un crai mare de curând. 

 

Iară Irod împărat, 

Văzând că s-a înşelat, 

 

Foarte rău s-au necăjit, 

Oaste mare au pornit. 

 

Şi-n Vifliem au întrat, 

Mulţi coconi mici au tăiat. 

 

Pân‟ la paisprezece mii, 

Toţi prunci mărunţei copii. 

 

De doi ani şi mai în jos, 

Ca să-l taie pe Hristos. 

 

O, tiranul crunt Irod, 

Muri-n blăstăm de norod. 

 

Nefiind el bucuros 

De naşterea lui Hristos. 
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22. 

Trei crai de la răsărit 
 

Ms.22219_0020_BNro 

(20/1349) 

„A cântat Mihai Nicolaievici, palamar de 55 

ani în Ostriţa la 17 Octombrie 1909” 

Cules, tr.: Alexandru Voevidca, învăţător 

superior în Vatra Boianului 

 

 
 

Trii crai de la răsărit, 

Cu steau-au călătorit. 

 

Şi-am ajuns la împăraţi, 

Prea vestiţi şi luminaţi. 

 

Împăraţii ni-o-ntrebat, 

Voi cu steaua ce-aţi cercat? 

 

Noi cercăm pe acel prunc, 

Nu demult ce s-a născut. 

 

Ce-n iesle s-au născut, 

Domnul făr‟ de început. 

 

Unde-au fost şi cai şi boi, 

Şi-o turmă mare de oi. 

 

Boii fânu-au rugumat, 

Dumnezeu s-a bucurat. 

 

Dup-aceia l-au luat, 

Şi la cai l-au aruncat. 

 

Caii fânu l-au mâncat, 

Dumnezeu s-au supărat. 
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Dumnezeu cum au aflat, 

Şi pe cal l-au blăstămat. 

 

Măi calule blăstămate, 

Tu să rozi şi zi şi noapte. 

 

Tot să rozi cât vei trăi, 

Şi sătul nu vei mai fi! 

 

Supragrupa V, grupa A, tipul 3 

 

23. 

Sculaţi, sculaţi boieri mari 

 

Ms. 22.219_0011_BNro 

(11/1593) 

„A cântat Catrina Raşcovici, ţărancă de 34 

ani în Bahrineşti la 24 August 1910” 

Cules, tr.: Alexandru Voevidca, director 

şcoalei primare în Vatra-Boianului 

 

 
 

Sculaţi, sculaţi boieri mari 

Că vă vin colindători! 

 

Pe la sfinte sărbători, 

Noaptea pe la cântători! 

 

Că nu-i vremea de dormit, 

Da-i vremea de veselit! 

 

De băut şi de mâncat, 

La Dumnezeu de rugat! 
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Sunt doi meri şi doi peri, 

Cu vârfurile până-n ceri! 

 

Cu dajda pân‟ la pământ, 

Eu n-am văzut de când sânt. 

 

Da‟ sub dajda ce mai ieste, 

Dedesubt ce se mai vede. 

 

Este-un pat mândru rotat, 

De şepte meşteri lucrat. 

 

Şi pi pat îi aşternut, 

Covor verde mohorât! 

 

Diasupra îndoit, 

Şi la pamânt slobozit. 

 

Ramâneţi cu sănătate, 

Că-i mai bună decât toate! 

 

De-om ajungi şi-om trăi, 

Şi la anu‟ vom veni. 
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Supragrupa V, grupa C, tipul 3.1b 

 

24. 

Cu steaua 

 

Ms. 22224_anexa 1_0049_ 

BNro (261/1782) 

A cântat Dimitrie al lui Maftei Popescu, 

ţăran de 26 ani, în Horodnicul de Jos, 13 

iunie 1912 

Culeg. Tr.: Alexandru Voievidca, 

directorul şcoalei centrale din Boian 

 

 
 

Trei crai de la răsărit 

Cu steau-au călătorit. 

Când în cale purcedea, 

Ea ‟nainte li mergea. 

 

Când sta de se hodinea, 

Steaua lor li-ngăduia; 

La Rusalim dac-au ajuns, 

Steaua lor li s-au ascuns. 

 

Şi de naştere-au-ntrebat, 

A marelui împărat. 

Atunci Irod împărat 

Foarte-amar s-au suparat. 
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Craii-n grabă i-au chemat, 

Şi în taină i-au rugat: 

Mergeţi voi şi-l căutaţi, 

De-l aflaţi, mă-nştiinţaţi. 

 

Să mărg să mă-nchin şi eu, 

Ca unuia Dumnezeu. 

Craii sbărciţi că s-au dus, 

Pentru stea că s-a ascuns. 

 

Din oraş dac-au ieşit, 

Steaua iar li s-au ivit 

Şi au mers pân‟ au stătut, 

Unde-a fost Hristos născut. 

 

În lăuntru c-au intrat 

Şi în iesle l-au aflat 

Şi căzând i s-au-nchinat, 

Ca unui mare şi-mpărat. 

 

Scumpe daruri i-au adus 

Şi-naintea lui le-au pus; 

Aur, smirnă şi tămânie, 

Luând mare bucurie. 

 

La Irod nu s-au-nturnat, 

Altă cale-au apucat. 

Atunci îngerul, în vis, 

Lui Iosif pe loc i-au zis: 

 

Ia pruncul şi maică-sa 

Şi fugi la Egipt cu ea, 

Că Irod va cerca locul, 

Ca să vă ucidă pruncul. 

 

Iosif, cum i-au poruncit, 

La Egipt au şi fugit, 

Iară Irod împărat 

Foarte greu s-au supărat. 



112 
 

 

Că de ştire nu i-au dat, 

Multă oaste-au rădicat, 

La Vifleem o-au mânat, 

De mulţi prunci mi au tăiat. 

 

Tot oraşul lăcrăma, 

Nicio casă nu era 

Fără plâns, fără jelire, 

Nici maici fără tânguire. 

 

Numai Hristos, om scăpat 

De Irod mare-mpărat, 

Slavă sus lui Dumnezeu, 

Să ne mântuie de rău! 

 

Iar pe pământ pace bună 

Şi-ntre oameni voie bună, 

Iar de-acum până-n vecie 

Mila Domnului să fie. 

 

Cu dar şi cu bucurie, 

Pe la toţi cu veselie, 

/: Doamne sfinte, slavă Ţie! :/ 
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25. 

Boieraşii din Efrimu 

 

Ms. 22.219_0038_BNro 

(37/509) 

„A cântat lăutariul sătesc Trifon Iroftei, de 31 

ani, în Balaceana, la 16 Mai 1908” 

Cules, tr.: Alexandru Voevidca, învăţător în 

Suceavă 

 

 
 

Boieraşii din Efrimu, 

Boieraşii nu-s pi-acasă, 

Că-s în codri la vânatu. 

 

Şi-o vânat, cât o vânatu, 

Şi nimică şi-o aflatu, 

Şi-o aflat un cerbuşoru. 

 

Cerbuşoru-i suricelu, 

Adă-ni arcu să-l săget. 

 

Nu mă săgeta pi minie, 

Că şi eu sunt om ca tinie. 

 

Maica me m-o blastamat 

Să şiu şiară di pădurie, 

Nouă ani şi nouă zilie. 

 

Ieu anii i-am împlinit, 

Gios la ţară-am scoborât, 

Mânăstire mi-am făcut. 
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Nouă uşi, nouă altarie, 

Nouă răsăriţ die soarie. 

 

Dar într-însa cini iestie? 

Tot Ion şi sfânt Ion, 

Nanaşu lui Dumnezeu. 

 

Şi a doilea cine mai iestie? 

Di-o prondiţă cuconiţă, 

Cu dragi cuconaşi la ţâţă. 

 

Fiul plângie, starie n-arie, 

Taci fiulie, nu mai plângie! 

 

Că ţie ţi-om dărui, 

Scaunul judeţului! 

 

Şi-încă luna cu lumina, 

Şi soarelie cu razelie. 

 

Şi-nvierea lui Hristosu, 

Să ne şie die folosu! 

26. 

O sermana lozioară 

 

Ms. 22.219_0031_BNro 

(30/1767) 

„A cântat Doriţa, fiica învăţătorului superior 

Ioan Poclitar de 17 ani, în Volcineţ la 8 Iunie 

1912”  

Cules, tr.: Alexandru Voevidca, director al 

şcoalei centrale în Boian 
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O sermana lozioară, 

Că Gheorghiţă azi se-nsoară, 

Dimineaţa lui Crăciun. (Rf.) 

 

Dimineaţa s-au sculatu, 

Pe ochi negri s-au spălatu, 

 

Şi la grajduri au plecatu. 

Murguşoru l-a-nşălatu. 

 

În peţite au plecatu 

La mândruţa ce-a visatu. 

 

Bunăziua a mea frumoasă, 

Am venit să-mi fii mireasă. 

 

Rămâi, maică, sănătoasă, 

Dacă n-ai fost bucuroasă. 

 

Să mă vezi îmblând prin casă, 

Ca pe-o garoafă frumoasă. 

 

Dacă nu ţi-au fost de mâni, 

Şi mă laşi să mărg în lumi! 
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27. 

 

Sculaţi, sculaţi mari boieri 

 

Ms.22219_0008_BNro 

(8/149) 

„A cântat Nicolai Lucaciuc de 14 ani, elev de 

şcoală în Suceavă la 20 octombrie 1907”  

Cules, tr.: Alexandru Voevidca, învăţător în 

Suceava 

 

 
 

Sculaţi, sculaţi mari boieri 

Că vă vin colindători 

Dimineaţa lui Crăciun. (Rf.) 

 

Nu v-aducem niciun rău, 

Ci-aducem pe Dumnezău. (Rf.) 

 

Dumnezău îi mititelu, 

Mititel şi frumuşelu. (Rf.) 

 

Faşa-i dalbă de mătasă, 

Să-i fie moale la oasă. (Rf.) 

 

Ce-i în vârful chitiuţei? :/ 

(Rf.) 

 

Este-o piatră nestimată, 

De plăteşte ţara toată. (Rf.) 

 

Ţarigradul jumătate, 

Rusalimu-a treia parte. (Rf.) 
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La mulţi ani cu sănătate, 

Că-i mai bună decât toate. (Rf.) 

 

28. 

 

Sculaţi, sculaţi boieri mari 

 

Ms. 22.219_0018_BNro 

(18/859) 

„A cântat Vasîlca Burciu, învăţătoare în 

Botuşana la 19 Septembrie 1908”  

Cules, tr.: Alexandru Voevidca, învăţător în 

Suceavă 

 
 

Sculaţi, sculaţi boieri mari, 

Că vă vin colindătorĭ. :/ 

 

Pe la miez de cântători 

Îmbând pe la chiotori. 

 

Nu v-aducem niciun rău, 

Ci-aducem pe Dumnezeu. 

 

Dumnezeu îi mititel, 

Mititel şi înfăşel. 

 

Faşa-i dalbă de mătase, 

Să-i fie moale la oase. 

 

Scutecul ie din fuioru, 

Moale pentru trupuşoru. 

 

Chitiuţa-i de bumbac, 

Să-i fie moale la cap. 
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Bătută cu adamant, 

Ce-i în vârvu chitiuţei? 

 

Este-o piatră nestimată, 

De plăteşte-o ţară toată. 

 

Ţaligradul jumătate, 

Rusalimu-a tria parte. 

 

S-o sculat o cuconiţă, 

Şi-o aprins o luminiţă. 

 

Şi-a cătat într-o lădiţă, 

Şi ni-a dat o părăluţă. 

 

S-o sculat şi-un cuconaş, 

Şi-au aprins un fânaraş. 

 

Şi-a cătat în şerpăraş 

Şi ni-a dat un gălbănaş. 

 

O-nchinăm spre sănătate, 

Că-i mai bună decât toate. 
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SUPRAGRUPA VI 

 

Supragrupa VI, grupa B, tipul 1 

 

29. 

David cel mare 

 

Ms.22219_0030_BNro 

(29/1707) 

„A cântat petru Popovici, învăţător superior 

de 35 ani în Oprişeni, la 27 Decembrie 

1909” 

Cules, tr.: Alexandru Voevidca, director (al) 

şcoalei primare în Vatra-Boianului 

 

 
 

David cel mare, 

Samă-n lume n-are, 

Dar şi el cioban a fost! 

 

“Acest cântec se cântă cu ocazia sărbătorilor de earnă. (Textul remas prin 

tradiţie, cântăreţul susnumit a pierdut din memorie.“ 
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SUPRAGRUPA VII 

 

Supragrupa VII, grupa A, tipul 1, subtipul 1 

 

30. 

În Vifleiem s-au născut 

 

Ms. 22.219_0027_BNro 

(26/335) 

„A cântat Grigori Moldovan, orăşan de 32 

ani, în Suceavă la 7 Ianuarie 1908”  

Cules, tr.: Alexandru Voevidca, învăţător în 

Suceavă 

 

 
 

În Vifleiem s-au născut 

Domnul Hristos (Rf.) 

 

Domnul cel făr‟ de-nceput. 

Din ceriuri s-au pogorât 

Şi pe pământ au venit.  

Astăzi s-au născut Hristos, 

Lumii de mare folos, 

Din duh sfânt au fost primit 

De-o fecioară zămislit 

Hristos s-au născut curat 

Din maică făr‟ de bărbat 

În iesle de boi culcat 

De-arhangheli încunjurat, 

De îngeri în ceriu cântat, 

De maghii din răsărit 

Şi noi aici am sosât, 

Pe Hristos să-l înălţăm, 

Lui Hristos să ne închinăm, 

O, Hristos slavă ţie. 
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Supragrupa VII, grupa A, tipul 1, subtipul 2 
 

31. 

Acum vremea au sositu 

 

Ms. 22.219_0023_BNro 

(22/1098) 

„A cântat Vasâle a lui Ion Siretean, orăşan de 

75 ani în Siret, la 14 Iulie 1909”  

Cules, tr.: Alexandru Voevidca, învăţător 

superior în Vatra Boianului 

 

 
 

Acum vremea au sositu, 

Şi pe noi ne-au rânduit. 

 

Sfatul cel dumnezeiesc, 

Pentru neamul omenesc. 

 

O stea mândră s-a ivit, 

Din partea spre răsărit.  

 

O stea mândră, luminoasă, 

Pentru toată lume-aleasă. 

 

Magii cum o au văzut, 

După dânsa au pornit. 

 

Au pornit şi-au tot venit, 

Şi-n Vifliem au sosit. 

 

Aici că au aflat, 

Pruncu-n faşă înfăşat. 
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Şi lui i s-au închinat, 

Ca unui mare-mpărat. 

 

Scumpe doruri i-au adus 

Şi ‟nainte i le-au pus. 

 

Aur, smirnă şi tămâie, 

Precum şi la carte scrie. 

 

Acest dar şi bucurie, 

Ce-au dat Dumnezeu să fie. 

 

La naşterea Domnului, 

Fie-n casa omului. 

 

Fie-n curţile Dumnilor-voastre, 

Cinstiţi boieri de casă. 

 

Moşiile raiului, 

Bunătăţile raiului, 

 

Care sânguri le doriţi, 

În veci să le moşteniţi. 
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Supragrupa VII, grupa A, tipul 2 
 

32.  

Dascăle prea învăţate 

 

Ms. 22.227_A_0022_ 

BNro (129/1234) 

„Comunicat de Vasile Cuciurean, cantor 

bisericesc auxiliar, de 24 ani, în Galaneşti, la 

10 august 1909” 

Cules, tr.: Alexandru Voevidca 

 

 
 

Dascăle prea-nvăţate, 

Care ştii în lume toate, 

Spune-mi cine este unul? 

 

Unul ie fiul Mariei, 

Care-n ceriuri locuieşte 

Şi pe noi ne stăpâneşte. 

 

Dascăle prea-nvăţate, 

Care ştii în lume toate, 

Spune-mi mie ce sunt două? 

 

Două-s tablele lui Moisi, 

Unul ie fiul Mariei etc. 

 

Dascăle prea-nvăţate, 

Care ştii în lume toate, 

Spune-mi mie ce sunt trii? 

 

Trii feţe Dumnezeirii, 

Două-s tablele... etc. 
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Dascăle prea-nvăţate, 

Care ştii în lume toate, 

Spune-mi mie ce sunt patru? 

 

Patru sunt evangheliştii, 

Trii feţe... etc. 

 

Dascăle prea-nvăţate, 

Care ştii în lume toate, 

Spune-mi cine este cinci? 

 

Cinci sunt ranele Domnului, 

Patru sunt... etc. 

 

Dascăle prea-nvăţate, 

Care ştii în lume toate, 

Spune-mi mie ce sunt şesă? 

 

Şese-s crinii Precestei, 

Cinci sunt... etc. 

 

Dascăle prea-nvăţate, 

Care ştii în lume toate, 

Spune-mi mie ce sunt şepte? 

 

Şepte-s taine creştineşti 

Şesă-s... etc. 

 

Dascăle prea-nvăţate, 

Care ştii în lume toate, 

Spune-mi cine este opt? 

 

Opt sunt fericirile, 

Şepte sunt... etc. 

 

Dascăle prea-nvăţate, 

Care ştii în lume toate, 

Spune-mi cine este nouă? 
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Nouă-s cete îngereşti, 

Opt sunt... etc. 

 

Dascăle prea-nvăţate, 

Care ştii în lume toate, 

Spune-mi cine este zece? 

 

Zece porunci Dumnezeieşti, 

Nouă... etc. 

 

Dascăle prea-nvăţate, 

Care ştii în lume toate, 

Spune-mi cine-s unsprezece? 

 

Unsprezece-s stihirile, 

Zece... etc. 

 

Dascăle prea-nvăţate, 

Care ştii în lume toate, 

Spune-mi cine-s doisprezece? 

 

Doisprezece sunt apostoli, 

Unsprezece... etc.  

 

Supragrupa VII, grupa B, subgrupa 2, tipul 2 
 

33. 

Trii crai de la răsărit 
 

Ms.22219_0005_BNro 

(5/647) 

„Au cântat mai mulţi flăcăi în Iordăneşti la 

30 august 1910” 

Cules, tr.: „Alexandru Voevidca, director al 

şcoalei în Vatra Boianului” 
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Trii crai de la răsărit, 

Noi cu steaua am pornit. 

 

Şi-am pus şaua pe doi cai, 

Şi-am pornit în sus la raiu. 

 

Raiul era discuiet, 

Ce-am văzut ne-am bucurat. 

 

Şi-am sărit peste-un gard spart 

Şi-am ajuns în jos la iad. 

 

Iadul era descuiet, 

Ce-am văzut ne-am spăimântat! 

 

Taci uliule nu zbiera, 

Şi Dumnezeu că ţi-a da, 

 

Ca şi stariul de botez 

Şi scaunul de judeţ ! 

 

Fie domnul sănătos, 

Ca şi-un trandafir frumos ! 

 

Fie doamna sănătoasă, 

Ca şi-o garofă frumoasă ! 
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34. 

Colindă de Anul Nou 

 

Ms. 22.219_0029_BNro 

(28/1822) 

„Au cântat elevii de şcoală Gheorghi Şorodoc 

şi Gheorghi Crăciun, ambii de 13 ani în 

Vicovul de Jos, la 14 Iunie 1912”  

Cules, tr.: Alexandru Voevidca, director al 

şcoalei centrale din Boian 

 
 

Soarili când se iveşti 

Pluguşorul se porneşti.  

 

Plugul faci brazda mare 

Hăis boule la hotare. 

 

Trage-o brazdă, două, nouă, 

Până-n glezne îmblă-n rouă. 

 

Şi prin flori stropiti bini, 

Hais bouli câtră mini. 

 

Ciocârlia cântătoari 

Tot se-nnalţă câtră soari. 

 

Şi tot cântă cu-a iei voci 

Boureni, hăis încoaci. 

 

Da‟ tu mândră păsărică, 

Lungă-n coadă, frumuşică. 

 

Cântă-mi şi nu mă lăsa, 

Până ce va însera. 

 

Şi-oi ara ca oricini 

Până ce-a-ntuneca bini. 
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35. 

Trii crai de la răsărit 

 

Ms. 22.219_0022_BNro 

(21/982) 

„A cântat Maria Gâză, Eufrosina Buşilă şi 

Agripina Ileuca, ţărance din Boian 25 Mai 

1909”  

Cules, tr.: Alexandru Voevidca, învăţător 

superior în Vatra Boianului 

 

 
Trii crai de la răsărit, 

Noi cu steaua ne-am pornit. 

 

Şi-am ajuns la împăraţi, 

Preavestiţi şi luminaţi.  

 

Împăraţii ne-o-ntrebat, 

Voi cu steaua ce-aţi cercat. 

 

Noi cercăm pe acel prunc, 

Nu demult ce s-a născut. 

 

Ce în iesle s-au născut, 

Domnul făr‟ de început. 

 

Unde-au fost şi cai şi boi, 

Şi-o turmă mare de oi. 

 

Boii fânu-au rugumat, 

Dumnezeu s-au bucurat. 

 

După aceea l-au luat, 

Şi la cai l-au aruncat. 

 

Caii fânu l-au mâncat, 

Dumnezeu s-au supărat. 
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Dumnezeu cum au aflat, 

Şi pe cal l-au blăstămat. 

 

Măi calule blăstămate, 

Tu să rozi şi zi şi noapte. 

 

Tot să rozi cât vei trăi, 

Şi sătul nu vei mai fi! 

 

Supragrupa VII, grupa C, subgrupa 2, tipul 1 
 

36. 

În oraşul Vifleim 

 

Ms. 22.219_0026_BNro 

(25/1517) 

„A cântat Minodora Halip a lui Toader, 

ţărancă de 20 ani în Oprişeni la 27 decembrie 

1909”  

Cules, tr.: Alexandru Voevidca, directorul 

şcoalei primare în Centrul Boianului 

 

 
 

În oraşul Vifleim, 

Haideţi boieri să videm, 

Cine astăzi s-a născut, 

Domnul făr‟ de început. 

 

Mare bucurie-avem, 

Cu credinţă toţi strigăm, 

De naşterea domnului, 

De venirea Fiului. 
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Ce din ceriu s-a coborât, 

Şi-n Vifliem s-a născut, 

Noi îndată l-am aflat, 

În iesle cu boi culcat. 

 

Irod, mare împărat, 

Mare oaste-au rădicat, 

Paisprezece mii de prunci, 

De doi ani şi-ncă mai mici. 

 

De doi ani mai mici în jos, 

Toţi de-o vârstă cu Hristos, 

Hai Adame, ieşi din rai, 

Şi-i trăi pe-acela plai! 

 

Raiule, grădină dulce, 

De la tine nu m-aş duce, 

De mirosul florilor, 

De dulceaţa pomilor. 

 

37. 

Douăsprezece întrebări 

 

Ms. 22.219_0033_ 

BNro (32/717) 

„A cântat Simion Prelipcean, învăţător de 62 ani, în 

Câmpulung, la 27 Iulie 1908”  

Cules, tr.: Alexandru Voevidca, învăţător în Boian 

 

 
 

Filosoafe prea-nvăţate, 

Care ştii în lume toate, 

Spune-mi cine este unul? 
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Unul ie fiul Mariei, 

Care-n ceriuri locuieşte 

Şi pe noi ne stăpâneşte. 

 

Filosoafe prea-nvăţate, 

Care ştii în lume toate, 

Spune-mi mie ce sunt două? 

 

Două-s tablele lui Moisi, 

Unul ie fiul Mariei etc. 

 

Filosoafe prea-nvăţate, 

Care ştii în lume toate, 

Spune-mi mie ce sunt trii? 

 

Trii feţe Dumnezeirii, 

Două-s tablele... etc. 

 

Filosoafe prea-nvăţate, 

Care ştii în lume toate, 

Spune-mi mie ce sunt patru? 

 

Patru sunt evangheliştii 

Trii feţe... etc. 

 

Filosoafe prea-nvăţate, 

Care ştii în lume toate, 

Spune-mi mie ce sunt cinci? 

 

Cinci sunt ranele Domnului, 

Patru sunt... etc. 

 

Filosoafe prea-nvăţate, 

Care ştii în lume toate, 

Spune-mi mie ce sunt şesă? 

 

Şese-s crinii Precistei, 

Cinci sunt... etc. 
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Filosoafe prea-nvăţate, 

Care ştii în lume toate, 

Spune-mi mie ce sunt şepte? 

 

Şepte-s taine creştineşti 

Şesă-s... etc. 

 

Filosoafe prea-nvăţate, 

Care ştii în lume toate, 

Spune-mi mie ce sunt opt? 

 

Opt sunt fericirile, 

Şepte sunt... etc. 

 

Filosoafe prea-nvăţate, 

Care ştii în lume toate, 

Spune-mi mie ce sunt nouă? 

 

Nouă-s cete îngereşti, 

Opt sunt... etc. 

 

Filosoafe prea-nvăţate, 

Care ştii în lume toate, 

Spune-mi mie ce sunt zece? 

 

Zece porunci Dumnezeieşti, 

Nouă... etc. 

 

Filosoafe prea-nvăţate, 

Care ştii în lume toate, 

Spune-mi mie ce sunt unsprezece? 

 

Unsprezece-s stihirile, 

Zece... etc. 

 

Filosoafe prea-nvăţate, 

Care ştii în lume toate, 

Spune-mi mie ce sunt doisprezece? 



133 
 

 

Doisprezece sunt apostoli, 

Unsprezece... etc.  

 

Supragrupa VII, grupa C, subgrupa 2, tipul 2 
 

38. 

Steaua 

 

Ms. 22.219_0041_BNro 

(40/2166) 

„A cântat Petrea a lui Vasile Axani, ţăran de 

18 ani, în Cotul Ostriţei, la 31 Iuli 1914”  

Cules, tr.: Alexandru Voevidca, director al 

şcoalei primare centrale din Boian 

 

 
 

Steaua sus răsare, 

Ca o taină mare, 

Steaua străluceşte 

Şi lumii vesteşte. 

 

Că astăzi curata, 

Preanevinovata, 

Fecioara Maria, 

Naşte pe Mesia. 

 

Magii cum zăriră 

Steaua şi porniră, 

Mergând după rază, 

Pre Hristos să vază. 

 

Steaua străluceşte, 

Şi mărturiseşte, 
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Steaua răsărează, 

Lumea se mirează. 

 

Căci, cată, de cându-i, 

Ceriul şi pământul, 

Nime-ncă n-a văzut, 

Ca să se fi născut. 

 

Fecior vreodată, 

Din fată curată, 

Numai cât Priceasta, 

Au făcut aceasta. 

 

Din duh sfânt au primit, 

Şi-ndat-au zămislit, 

Şi-au născut pre Hristos, 

Lumii-ntregi de folos. 

 

Craii înspre apus, 

La Vifliem s-au dus, 

Cu daruri gătite, 

Lui Hristos menite. 

 

Acel dar de-atuncia, 

Să fie pe-aicea, 

Tot cu bucurie, 

Şi cu veselie. 

 

De la tinereţe, 

Pân‟ la bătrâneţe, 

Şi până-n vecie, 

Doamne, slavă Ţie. 
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Supragrupa VII, grupa C, subgrupa 3, tipul 1 
 

39. 

Gana Ganele 

 

Ms. 22.219_0024_BNro 

(23/1703) 

„A cântat Veronica Vicsici, ţărancă de 13 ani 

în Boian la 2 Octombrie 1911”  

Cules, tr.: Alexandru Voevidca, directorul 

şcoalei primare în Vatra-Boianului 

 

 
 

 

Di-nceput pân‟ la sfârşit 

Gana Ganele (Rf.) 

Fost-au Dumnezeu cuvânt. 

(Rf.) 

 

Când au vrut nuntă să facă, 

Cum lui Dumnezeu să-i placă. 

 

La nunta ce s-o făcut, 

Fost-au şi Iisus poftit. 

 

Iisus şi cu maică-sa, 

Fiind gata şi masa. 

 

Şezând la masă şi bând, 

Vin la masă n-ajungând. 

 

Dar nime nu cuteza, 

Pe Iisus a-l întreba. 
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Dar maică-sa i-a şoptit, 

Că vinul li s-a isprăvit. 

 

Şi Iisus cum au auzit 

Slugilor le-au poruncit. 

 

Ca să umple şesoi vase, 

Cu apă să fie rase. 

 

Şi-au zâs să deie la nun, 

Să guste vinu de-i bun. 

 

Dar nunu cum au gustat, 

În glas tare au strâgat: 

 

De unde vine la masă, 

Băutura ast-aleasă? 

 

Este lucru de mirare, 

De minune aşa mare. 

 

La Simon Zilot în casă, 

Ce-avea nunta ast‟ frumoasă. 

 

Căci la a lui însurare, 

S-au făcut minune mare. 

 

Şi nime nu mai ştia, 

Vinul de unde era. 

 

Fără numai slugile, 

Cari-au umplut vasele. 

 

Oaspeţii s-au bucurat, 

Când aceasta au aflat. 

 

Pre Iisus l-au lăudat, 

Şi lui i s-au închinat. 
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Iar de-acum până-n vecie, 

Mila Domnului să fie. 

 

Pe la toţi cu bucurie, 

Pe la noi cu veselie. 

 

 

Supragrupa VII, grupa C, subgrupa 3, tipul 2 

 

40. 

Gana Ganele 

 

Ms. 22.219_0025_ 

BNro (24/412) 

„A cântat Nicanor Veronca, cantor bisericesc de 

58 ani în Rus-Mănăstioara la 24 Februarie 1908”  

Cules, tr.: Alexandru Voevidca, învăţător în 

Suceavă 

 

 
 

Di-nceput pân‟ la sfârşit 

Gana Ganele (Rf.) 

Fost-au Dumnezeu cuvânt. 

(Rf.) 

 

Când au vrut nunta a face 

Precum lui Dumnezeu place, 

 

Fost-au şi Iisus poftit, 

La nunta ce s-au făcut. 

 

Iisus şi maică-sa, 

Fiind gata şi masa. 
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Şezând la masă şi bând, 

Vin la masă n-ajungând. 

 

Şi nime nu cuteza, 

Pe Iisus a-l întreba. 

 

Dar maică-sa i-a şoptit 

Că vinul l-au isprăvit. 

 

Dar Iisus cum au auzit, 

Slugilor li-au poroncit, 

 

Ca să umple şesă vase 

Cu apă pline rase. 

 

Şi-au zâs să deie la nun, 

Să caute vinu de-i bun. 

 

Dar nunu cum au gustat, 

Cu glas mare au strâgat. 

 

De unde vine la masă, 

Băutura ast-aleasă. 

 

Este lucru de mirare, 

De-o minune aşa mare. 

 

La Simon Zilot în casă, 

Ce-avea nunta ast‟ frumoasă. 

 

Căci la a lui însurare, 

S-au făcut minune mare. 

 

Şi nime nu mai ştia, 

De unde vinul era. 

 

Fără numai slugile, 

Cari-au umplut vasele. 
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Oaspeţii s-au bucurat, 

Când aceasta au aflat. 

 

Pe Iisus l-au lăudat, 

Şi lui i s-au închinat. 

 

Iar de-acum până-n vecie, 

Mila Domnului să fie. 

 

Pe la toţi cu bucurie, 

Pe la noi cu veselie. 

 

Supragrupa VII, grupa C, subgrupa 3, tipul 3 

 

41. 

Steaua de sus răsărind 

 

Ms.22219_0001_BNro 

(1/2143) 

„A cântat Dumitru Olinic, ţăran de 40 ani, din  

Ţureni, în Boian la 14 Iulie 1914” 

Culeg.tr.: „Alexandru Voevidca, director al 

şcoalei primare centrale din Boian” 

 
 

Steaua de sus răsărind, 

Taină mare arătând, 

Steaua de sus străluceşte, 

Pe Hristos bine-l vesteşte. 

 

Steaua de sus îşi dă rază 

Şi pre magi îi luminează, 

Din care magii grăiesc, 

Mult grai şi filosofesc. 
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Căci ei zic că-i prorocită, 

Naşterea cea preamărită, 

Că de când este pământul, 

Ni s-au născut şi cuvântul. 

 

Că ni s-au născut Hristos, 

Lumii spre mare folos, 

În cetatea lui David, 

Taină mare arătând. 

 

Steaua cum o au zărit, 

Cei trei crai din răsărit, 

Îndat-au călătorit 

Şi-n Vifleim c-au venit. 

 

Unde cată c-au aflat, 

Pre cel ce l-au căutat, 

Şi lui i s-au închinat, 

Ca-unui mare şi-mpărat. 

 

Daruri în mâni ei purta, 

Lui Hristos frumos cânta, 

O! Doamne prealuminate, 

O! cerescule-mpărate! 

 

Noi te ştim mărit că eşti, 

De puterile cereşti, 

Dar nu-ndrăznim a-ntreba, 

De Maria, maica Ta. 

 

Cum tu la noi ai venit, 

Cel în Treime mărit, 

Dar ea totuşi ne dă-n minte, 

Cu-ale sale dulci cuvinte. 

 

Zicând despre-a ta venire, 

Că îi mai presus de fire, 

Că nu-i grai, nici cuvântare, 

De-a Ta sfântă întrupare. 
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Când aceste auziră, 

Craii din gură grăiră, 

Acesta-i cel aşteptat, 

Al lumii domn şi-mpărat. 

 

Veniţi, dară, să cădem 

La Hristos care-l vedem 

Şi Lui să ne închinăm, 

Darurile să-i le dăm. 

 

Aur, smirnă şi tămâie, 

Precum şi la carte scrie, 

Şi să-i zicem: slavă Ţie, 

Împărate din vecie! 

 

Îngerii se bucura  

Şi trâmbiţând tot cânta, 

Întru cei de sus mărire, 

Între oameni învoire! 

 

42. 

Cana Galileii 

 

Ms.22219_0002_BNro 

(2/2117) 

„A cântat Grigori Moldovan, orăşan de 39 ani,  

în Suceavă, la 7 iuni 1914” 

Culeg.tr.: „Alexandru Voevidca, director al 

şcoalei primare centrale din Boian” 

 

 
 

La nunta ce s-au făcut, 

În Cana Galileii (Rf.) 
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Fost-au şi Iisus poftit  

(Rf.) 

 

Iisus şi cu maică-sa 

Să-şi arate mărirea. 

 

Apa-n vin au prefăcut, 

Toţi mesenii au băut. 

 

Şi nime‟ nu mai ştia, 

De unde vinul era. 

 

Fără numai slugile, 

Cari-au umplut vasele. 

 

Oaspeţii când au aflat, 

Tare mult s-au bucurat. 

 

Pe Iisus l-au lăudat, 

Şi Lui i s-au închinat. 

 

Şi cu toţii au crezut, 

În minunea ce-au făcut.  

 

Iar de-acum până-n vecie, 

Mila Domnului să fie. 

 

Pe la toţi cu bucurie 

Şi la noi cu veselie. 
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Subgrupa VII, grupa D 

 

43. 

Închinarea magilor 

 

Ms.22219_0004_BNro 

(4/2215) 

„A cântat Iftimie Jemna, orăşan de 59 ani, în 

Cernăuţi, la 13 august 1914” 

Culeg.tr.: „Alexandru Voevidca, director al 

şcoalei primare centrale din Boian” 

 
Trei crai de la răsărit, 

Spre stea au călătorit 

Şî au mers, precum citim, 

Până la Ierusalim. 

Acolo dac-au ajuns, 

Steaua-n nor li s-au ascuns 

Şi le-au fost lor de-ntrebare, 

Naşterea de‟mpărat mare. 

 

Iară Irod împărat, 

Auzind, s-au turburat, 

Şi pe crai că i-a chemat, 

Şi în taină i-a-ntrebat, 

Ispitindu-i vru setos, 
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Ca să afle pre Hristos, 

Şi cu graiu adăogat, 

Foarte la ei s-a rugat. 

 

Zicând: mergeţi de-l aflaţi 

Şi venind mă-nştiinţaţi, 

Să merg, să mă-nchin şi eu, 

Ca la unul Dumnezeu. 

Craii dacă au plecat, 

Steaua iar li s-arătat, 

Şi au mers pân‟ au stătut, 

Unde-a fost pruncul născut. 

 

Şi tus‟trei s-au bucurat, 

Că pe Hristos l-au aflat 

Şi cu daruri s-a-nchinat 

Ca la un mare-mpărat 

Şi-napoi dac-au purces, 

Ei pe altă cale-au mers. 

Precum le-a fost lor prezis, 

Îngerul noaptea prin vis.  

 

Iară Irod împărat, 

Foarte rău s-au supărat, 

În Vifleem a intrat, 

Mulţi cucoşi mici au tăiat, 

Pân‟ la paisprezece mii, 

Tot prunci tineri şi copii, 

De doi ani şi mai în jos, 

Ca să-l afle pe Hristos. 

 

Pe Hristos nu l-au aflat, 

Dumnezeu l-au apărat, 

Degeab-au rămas tăieţi, 

Pruncii cei nevinovaţi 

Şi de-acum până-n vecie 

Mila Ta, Doamne, să ţie, 

Cu dar şi cu bucurie, 

Şi nouă de veselie! 
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Capitolul 2 

CÂNTECUL RITUAL-CEREMONIAL  

DE CĂTĂNIE 
 

MACROGRUPA A 

Supraclasa A.1.  

TIP: A.1.1.1.[1.1.1.2.] 

 

44. 

Cucule cu pene verzi 

 

Ms.22225_BNro_0045 

(45/1112) 

„A cântat Axenia a lui Andrii Moţoc, 

ţărancă de 30 ani, în Burla, la 25 iuli 1909” 

Cules.tr.: Alexandru Voievidca învăţător 

superior în Vatra Boianului 

 
 

/: Cucule cu pene verzi, :/ 

Ce cânţi sara prin livezi? 

Inimioara mea! (=Rf.) 

 

Da mai bine cântă-mi mie, 

Că mă duc în cătănie.  

 

Cătănia-i jug de fier, 

Trag voinicii pân‟ ce pier. 

 

Cătănia-i jug de-aramă, 

Trag voinicii fără samă. 
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Cătănia-i jug de schijă, 

Trag voinicii fără grijă. 

Supraclasa A.2.  

Clasa A.2.1. 

Subclasa A.2.1.1. 

 

TIP: A.2.1.1.1.[5.1.] 

 

45. 

Văzui soarele ieşind 

 

Ms.22225_BNro_0046 

(46/1103) 

„A cântat Vasile a lui Ion Sireteanu, 

orăşan de 75 ani, în Siret, la 14 iuli 1909” 

Cules.tr.: Alexandru Voievidca învăţător 

superior în Vatra Boianului 

 

 
 

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 maică-mea. 

 

Ea să vadă şi să creadă, 

Cât mi-i inima de neagră. 

 

Ca calea de primăvară 

Călcată de multe cară. 
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De cară gospodăreşti, 

De catane-mpărăteşti. 

TIP: A.2.1.1.2.[5.5.5.1.] 

 

46. 

Frunză verde de-o sulcină 

 

Ms.22218_anexa IV_0014_ 

BNro (16/452) 

„A cântat Ileana a lui Constantin Strugar, 

ţărancă de 18 ani, în Sinăuţii de Jos, la 9 

mai 1908” 

Culeg.tr.: „Alexandru Voievidca, învăţător 

în Suceavă” 

 

 
 

/: Frunză verde de sulcină, :/ 

Bate vântu de-o clatină 

Din sus pân‟ la rădăcină. 

 

Da‟ nu-i vina sulcinei, 

Cum îi vina neamţului. 

 

Nu mă lasă să trăiesc 

Cu cine mă potrivesc. 

 

Şi la ochi şi la sprâncene, 

Ca doi hulubaşi la pene. 
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Subclasa A.2.1.2. 

TIP: A.2.1.2.1.[3.1.3.1.] 

 

47. 

Vineri maica m-a făcut 

 

Ms.22222_0060_

BNro (61/495) 

„A cântat lăutariul sătesc, Constantin Mihailescu de 

26 ani, în Bosanci la 15 mai 1908” 

Culeg.tr. : “Al. Voievidca, învăţător în Suceava” 

 

 
 

Frunză verde grâu mărunt, :/ 

Vineri maica m-a făcut. :/ 

 

Sâmbătă m-au botizat, 

Duminică m-a-nsurat. 

 

Luni cu puica m-am primblat, 

Marţi la oasti m-au luat. 

 

A vinit poroncă mare, 

M-o luat di la mâncare. 

 

La catane m-o luat 

Să-l slujesc pi împărat. 

 

La trii ani m-am împlinit, 

Mândra me s-o logodit! 

 

Dar eu când am auzât, 

La maior am melduit: 
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Domnule, maiorule, 

Ia să-mi dai un pas di drum. 

 

Pas di drum el că mi-a dat, 

Pi murg am încălicat, 

 

Şi pe cale am plecat, 

C-un bătrân m-am întâlnit. 

 

- Bunaziua moş cu barbă! 

- Mulţămăsc soldat di triabă. 

 

- Moşule te-aş întreba, 

Aveţi nuntă-n sat ori ba? 

 

- Di la deal di casa me, 

Să mărită noră-me. 

 

TIP: A.2.1.2.2.[5.1.5.1.] 
 

48. 

Blăstăma maica pe hiu 

 

Ms.22222_anexa I_ 

0059_BNro (175/657) 

„A cântat Varvara Aventoaie, ţărancă, de 16 ani, 

în Stulpicani, la 14 iuli(e) 1908” 

Culeg.tr. : “Al. Voievidca, învăţător în Suceavă” 

 

 
 

Busuioc de pe malin, 

Blăstăma maica pe hiu, 
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Când la oaste se pornea: 

Mânca-ţi-ar corghii carnea! 

 

Lioarele ciolanele, 

Ca pe mine gândurile,  

Ca crengile vânturile. 

 

La mijlocul codrului, 

Pe deasupra trupului, 

Mergea corbii crăncăind. 

 

Taceţi, corghi, nu crăncăiţi, 

Scoborâţi şi mă-nghiţâţi, 

Numai degeţelele, 

Cele cu inelele. 

 

Să le duci la mamuţa, 

Colea joi dimineaţa, 

Că ştii, maică, ce ţi-am spus, 

Asară la crâşmă-n sus. 

 

Să-mi scoţi şaua din camară, 

Să mi-o pui pe murg afară, 

Eu m-oi duce-n astă sară, 

Să mă bată vânt de vară. 

 

Mă duc la ţară de ghie, 

Să-mi ieu pană şi hârtie, 

Să mă-nvăţ şi ieu a scrie. 

 

Şe-a mai face un fecior, 

Să mni-l puie sub pchicior, 

Să nu-i aibă grijele, 

Cum le are pe-a mele. 

 

Da-ri-ar Dumnezău să deie, 

Omul năcăjit să pcheie, 

Frunză-n codru să nu steie 

Şi duşmanii toţi să pcheie! 
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Clasa A.2.5. 

Subclasa A.2.5.1. 

TIP: A.2.5.1.1.[6.1.] 

 

49. 

Împărate, împărate 

 

Ms.22218_anexa I_0016_ 

BNro (14/2228) 

„A cântat Harampie Tatar, ţăran din Voroneţ, 

de 30 ani, în Cernăuţi, la 15 august 1914” 

Culeg.tr.: „Alexandru Voievidca, director al 

şcoalei primare centrale din Boian” 

 
 

Împărate, împărate, 

Ian răspunde-mi cu dreptate! 

 

Unde duci catanele, măi? 

Iar la foc, sărmanele, măi? 

 

Nu le duce aşa tare, 

Că se strică la picioare; 

 

Îs catane tinerele, 

Nu-s dedaţi cu drumuri grele. 

 

Împărate, împărate, 

Lasă-te, nu te mai bate! 

 

De când focu l-ai pornitu, 

Mulţi voinici s-au prăpăditu. 

 

Fete multe-au-mbătrânitu, 

Şi-alt nemic n-ai isprăvitu! 
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Supraclasa A.3.  

Clasa A.3.1. 

Subclasa A.3.1.1. 

TIP: A.3.1.1.1.[1.2.1.1.] 

 

50. 

M-a făcut maica frumos 

 

Ms.22222_0050_ 

BNro (58/617) 

„A cântat Veronția Corcut, țărancă de 18 ani, din 

Ostrița, la 6 iuli 1908 în Suceavă” 

Culeg.tr. : “Al. Voievidca, învăţător în Suceava” 

 

 
 

Rozmalin verde crengosu :/ 

M-a făcut maica frumos, 

Neamţului de bun folos. 

 

Când ni-a fost în lumi dulce, 

Neamţul mă giură sub cruce; 

Când ni-a fost în lume drag, 

Neamţul mă giură sub steag. 

 

Sub steag verdi di mătasă, 

Pe trii ani mă duc de-acasă, 

Rămâne mândra frumoasă. :/ 

 

Da trii ani îi vreme lungă, 

Cine poate să-i agiungă? 

Până eu m-oi înturna, 

Mândra me s-a mărita. 
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Frunză verde viorele, 

Floricele mititele, 

Acolo-s lacrimele mele. :/ 

 

Câte lacrimi am vărsat, 

Pot să fac fântână-n sat; 

Fântână cu nouă izvoare, 

Cine-a be pe loc să moară. 

 

Şi de-a be vo-un neam de-a meu, 

Să-l ferească Dumnezeu! 

Şi de-a be duşmanu meu, 

Să-i ajute Dumnezeu! 
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Subclasa A.3.1.2. 

TIP: A.3.1.2.1[1.5.2.1./3.5.2.1.] 
 

51. 

Acum ceasul bate unu 

 

Ms.22225_A_0032_ 

BNro (22/1196) 

„A cântat Alexandru Fădăraș, de 27 ani și 

Grigori Puha de 26 ani, țărani în Frătăuțul Nou, 

la 8 august 1909 

Cules.tr.: Alexandru Voievidca învăţător 

superior în Vatra Boianului 

 

 
 

Acum ceasul bate unu, 

Eu mă duc, mă duc! (=Rf.1) 

Undi bubuieşte tunu. Rf.1 

Tram ta ta ra ta, tram ta ta ra ta, (=Rf.2.), Rf.1 

Undi bubuieşte tunu. Rf.1 

 

Acum ceasul bati doi, 

Lupta-ncepe de război. 

 

Acum ceasul bati trii, 

Să-ncepem lupta de vii! 



155 
 

 

Acum ceasul bati patru, 

Trâmbiţele sună marşu. 

 

Acum ceasul bati cinci, 

Ne desbracă de opchinci. 

 

Acum ceasul bati şesă, 

Ne desbracă de cameşă. 

 

Acum ceasul bati şepte, 

Spune-i mândrei să m-aştepte. 

 

Acum ceasul bati opt, 

Poate nu mă-ntorc deloc. 

 

Acum ceasul bati nouă, 

Ni dă-mbrăcămine nouă. 

 

Acum ceasul bati zece, 

Hai mândră şi mi-i pitreci. 
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TIP: A.3.1.2.2.[3.5.3.1./1.5.3.1] 

 

52. 

Am un drăguţ ca un frate 

 

Ms. 22218_anexa I_ 

0011_ BNro (12/327) 

„Comunicat de Maria Hoştiuc, ţărancă de 21 

ani, din Mahala, în St. Ilie, la 5 ianuarie 1908” 

Culeg.tr.: „Alexandru Voievidca, învăţător în 

Suceavă” 

 

 
 

Foaie verde trii granate, 

Măi bădiţă, măi! (Rf.) 

Am un drăguţ ca un frate. Rf. 

Pleacă la oaste departe, Rf. 

S-aibă neamţul de el parte. Rf. 

 

Mulţi voinici sângele-şi varsă 

Pentru neamul de acasă, 

Şi neamţului nici că-i pasă, 

De grijă, care-i apasă. 

 

Neamţu, când i-au cătănit, 

Lor aşa li-a poruncit, 

C-a fi apă, foc ori chiatră, 
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Ei pe-acolo au să treacă. 

 

De-or scăpa, de n-or scăpa, 

Ei puterea lor şi-or da, 

Puterea de la părinţi, 

De la mândre ce-au cuprins. 

 

De unde catana pleacă 

Rămâne curtea saracă, 

Rămân boii ne-njugaţi, 

Şi parinţii suparaţi. 

 

Rămân boii în căstele 

Şi părinţii plini de jele, 

Tu de când te-ai depărtat, 

Eu de umbra ta n-am dat. 

 

Nici de umbră, nici de urmă, 

Nici de trup încins cu chingă, 

Nici de cap de pălărie, 

Nu-mi dai veste ca să vie. 

 

Nu ştiu trăieşti, ai murit, 

Văd că jelea m-au tochit, 

Poate că te-au şi-ngropat, 

Văd că jelea m-au uscat. 
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MACROGRUPA B 

Supraclasa B.1.  

Clasa B.1.1. 

TIP: B.1.1.1.[1.1.2.] 

 

53. 

Ieşi maicuţă-n deal la cruce 

 

Ms.22225_0035_BNro 

(35/1373) 

„A cântat Ileana Mironiuc, ţărancă de 19 ani, 

în Mologhia, la 20 octomvrie 1909” 

Cules.tr.: Alexandru Voievidca învăţător 

superior în Vatra Boianului 

 

 
 

/: Ieşi maicuţă-n deal la cruce, :/ 

Şi vezi Neamţu cum ne duce. 

 

Şi ne-a mâna ca pi boi, 

Şi ne-a tundi ca pi oi. 

 

Părul meu cel galghior, 

La maioru sub chicior. 

 

Perişoru meu ceal negru, 

Sub cicioru lui felfebru. 

 

Vină maică-n urma me, 

Şi ie părul de-acole. 

 

Şi pune-l în buzunariu, 

Să mi-l scoţi la zile mari. 
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Să mi-l scoţi la sărbători, 

Să mi-l plângă trii surori. 

 

Când a plânge cea mai mică, 

Frunza-n codru să deschică. 

 

Când a plânge cea mai mare, 

Codru-ntreg hodină n-are. 

 

TIP: B.1.1.2.[VII.VII.VII.1.] 

 

54. 

Cucule cu pene verzi 

 

Ms.22225_0045_BNro 

(45/1112) 

„A cântat Axenia a lui Andrii Moţoc, 

ţărancă de 30 ani, în Burla, la 25 iuli 1909” 

Cules.tr.: Alexandru Voievidca învăţător 

superior în Vatra Boianului 

 

 
 

/: Cucule cu pene verzi, :/ 

Ce cânţi sara prin livezi? 

Inimioara mea! (=Rf.) 

 

Da mai bine cântă-mi mie, 

Că mă duc în cătănie.  

 

Cătănia-i jug de fier, 

Trag voinicii pân‟ ce pier. 
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Cătănia-i jug de-aramă, 

Trag voinicii fără samă. 

 

Cătănia-i jug de schijă, 

Trag voinicii fără grijă. 

Clasa B.1.5. 

TIP: B.1.5.1.[8.1.1.] 

 

55. 

Cât îi Moldova de mare 

 

Ms.22224_anexa 2_0002_ 

BNro (2/1000) 

A cântat înv. sup. Alexandru Brăiescu, 34 

ani, Boian-Hliniţa, 26 mai 1909 

Culeg. Tr.: Alexandru Voievidca, învăţător 

superior în Vatra Boianului 

 
 

Hoi! Cât îi Moldova de mare,  

Hoi! Numai două drumuri are, 

Două drumuri şi-o cărare. 

 

/: Hoi! Pe carare merg catane, :/ 

Da‟ pe drum merg capitanii. 

 

Hoi! Capitane Pavelire, 

Hoi! Unde-ţi mâi catanileu? 

La focşor, sermanileu! 

 

/: Hoi! Nemâncate, ne-ncalţate, :/ 

Nici la focşor ne-nvaţate. 
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Supraclasa B.2. 

Clasa B.2.1. 

Subclasa B.2.1.1. 

TIP: B.2.1.1.1.[3.1.] 

 

56. 

Busuioc crescut în cale 

 

Ms.22224_anexa 2_0051_ 

BNro (50/995) 

A cântat Agripina Hleuca, ţărancă, Boian-

Lehŭceni, 26 mai 1909 

Culeg. Tr.: Alexandru Voievidca, învăţător 

superior în Vatra Boianului 

 
 

/: Busuioc crescut în cale. :/ 

Mă duc mândră la cătane, 

Tu rămâi şi-mi spală haine. 

Spală şi naframa mea, 

Care-am holteit cu ea. 

Busuioc crescut în breaz, 

Care-am pus-o la grumaz 

Şi mi-o spală-n lăcrimele 

Şi-o usucă-n dor şi jele; 

Şi tu mândră mi-i trimite-o 

Mândră pe cursul apei, 

Până-n ţara Italiei! 

Busuioc crescut în crengi, 

Hai mândră şi mă pitreci, 

Cât de-acuma pân‟ la zeci. 

De ţi-a fi scurtă calea, 

Hai pân‟ la Italia. 
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57. 

Vin doi fraţi din cătunie 

 

Ms. 22224_anexa 2_ 

0055_BNro (54/851) 

„A cântat Casandra Ciocan, ţărancă de 36 

ani în Cacica, la 18 septemvrie 1908” 

Culeg. Tr.: Alexandru Voievidca, învăţător 

în Suceavă 

 

 
 

/: Frunză verde şi-o salvie, :/ 

 

Vin doi fraţi din cătunie. 

Vin pi drum cu ofturi grele 

Şi uitându-se la stele. 

Pune frate mâna-n şele, 

Să zicem ceva de jele. 

Noi trii ani am cătunitu, 

Părinţii noştri-au muritu. 

Da de nu-mi credeţi cuvântu, 

Haida să v-arăt mormântu. 

Pe mormânt îi sămănatu 

Ghiorele, flori adânciu, 

Când l-ei vede mai să plângi! 
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TIP: B.2.1.1.2.[3.1.1.1.] 

 

58. 

Mândru-i târgu-n Cernăuţiu 

 

Ms.22218_anexa V_ 

0016_BNro (16/2153) 

„A cântat Elena Hostiuc, ţărancă de 18 ani în 

Mahala, la 31 iuli(e) 1914” 

Culeg.tr.: „Alexandru Voievidca, învăţător în 

Suceavă” 

 

 
 

Mândru-i târgu-n Cernăuţu, 

Da-i mai mândru-n Rădăuţu, 

La trii rânduri de podele, 

Şed voinicii tot în zele. 

 

Şi maicele plâng de jele, 

Că le-au luat odraslele; 

Taceţi, maice, nu plângeţu, 

Că pe noi tot ne vedeţu. 

 

Două de la zâua crucii, 

Ne ie Neamţu şi ne duce 

Şi ne duce la Liovu 

Şi ne mână ca pe boiu. 

 

Şi ne tunde ca pe oiu 

Şi ne-a da păru-n gunoiu. 

Vină maică-n urma meiu 

Şi-mi ie părul de-acoleiu. 
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Şi ni-l pune-n buzunariu 

Şi-l ţine de zile mariu 

Şi scoate la sarbătoriu, 

Să mă plângă trii suroriu. 

 

Când m-a plânge ce mai mică, 

Codrul întreg se despică; 

Când m-a plânge ce mai mare, 

Voi fi-un trandafir şi-o floare. 

 

TIP: B.2.1.1.3.[3.3.1.] 

 

59. 

Cucul numai lui îşi cântă 

 

Ms.22225_0010_BNro 

(10/1279) 

„A cântat Nico de Reus, mazâl de 38 ani în 

Igeşti, la 23 august 1909” 

Cules.tr.: Alexandru Voievidca învăţător 

superior în Vatra Boianului 

 

 
 

Foaie verde şi măruntă, 

Cucul numai lui îşi cântă, 

Dar de mini de tăt uită! 

 

Taci, cucule, nu cânta, 

C-oi lua puşca şi oi da 

Şi ţi-oi rupe aripa! 

 

Cu untura de la tine, 

Oi tocmi inima-n mine. 
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Cucule cu pană sură, 

Muşca-ţi-ai limba din gură. 

 

Că tu când m-ai sărutat, 

N-ai mai gândit la păcat. 

 

De când m-am înstrăinat, 

Nime nu m-au întrebat. 

 

De când maica m-a făcut, 

Prin străini au petrecut. 

 

Ard-o focu străinătate, 

Mult mi-o fost soră şi frate 

Şi mi-a fi până la moarte. 

 

Pe drumu care merg eu 

Nu-i fântână, nici pârău, 

Numai eu şi Dumnezeu. 

 

TIP: B.2.1.1.4.[3.3.1.1.] 

 

60. 

Eu mă duc, mândră, departe 

 

Ms. 22224_anexa 2_0071_ 

BNro (70/1771) 

Comunicat de Ioachim Sidoreac, ţăran de 

44 ani, în Volcineţ, la 8 iunie 1912 

Culeg. Tr.: Alexandru Voievidca, director 

al şcoalei primare centrale din Boian 
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Frunză verde trii granate, 

Eu mă duc mândră departe, 

Două dealuri ni-or desparte. 

 

Două dealuri şi-o pădure, 

Cu zmeură şi cu mure. 

 

De s-ar face dealu şes, 

Prin pădure să creasc‟ ovăs. 

 

Să se vadă sat cu sat, 

Să văd şi eu ce-am lasat. 

 

Hai, mândruţă, pân‟ la cruci, 

Să vezi neamţu cum ne duci. 

 

Pi viţa bostanului, 

În ţara Moscalului. 

 

Să duc caii de zăbele 

Şi dorul mândruţei mele. 

 

Să ţân caii de capestre, 

Să duc dorul la neveste. 
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TIP: B.2.1.1.5.[3.3.3.1.] 

 

61. 

Strajă meşter din cumpanie 

 

Ms.22222_0015_BNro 

(15/478) și 

22222_0025_BNro  

(25/478) 

„A cântat Domnica Nimigean, ţărancă de 54 

ani, în Tereblecea, la 11 mai 1908” 

Culeg.tr. Al. Voievidca, „învăţător în 

Suceavă” 

 

 
 

Frunză verdi trii migdale, :/ 

Strajă meşter din cumpanie 

Cât ie noaptea el nu doarme. 

 

Scrie cărţi în tătie părţi 

Şi lie scrie-ncornuratie. 

 

Şi lie trimitie pi satie, 

Toţi voinicii să se gatie. 

 

La poronca Neamţului, 

La pita-mpăratului. 

 

Căpitan‟ pi dânşii strânsă; 

Staţi în glidu cum v-am pus, 

Nu cătaţi că doi-trii nu-s. 

 

Nu cătaţi că doi-trii cad, 

Cu puştilie după cap. 
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Cu pistoale la picioarie, 

Pân-asfinţi sfântul soarie. 

 

Dila beci şi mai la valie, 

M-or pitreci străini calare. 

 

TIP: B.2.1.1.6.[4.4.1.] 

 

62. 

Cântă cucu sus pe paie 

 

Ms. 22224_anexa 2_ 

0052_BNro (51/993) 

A cântat Domnica a lui Ioan Toma, ţărancă, 18 

ani, Boian-Hliniţa, 26 mai 1909 

Culeg. Tr.: Alexandru Voievidca, învăţător 

superior în Vatra Boianului 

 

 
 

Cântă cucu sus pe paie, 

/: Mărg voinicii la bătaie. :/ 

 

Cântă cucu sus pi şură, 

Mărg voinicii la măsură. 

 

Cântă cucu pi butucu, 

Vini vremea să mă duc. 

 

Mă duc maică la catane, 

Tu rămâi şi-mi spală haine. 

 

Nu le spală cu sopon, 

Da cu lacrimă de om. 
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Şi le leagă-n basma neagră 

Şi le dă joia pi apă. 

 

Căci dacă de vor pluti, 

Eu acasă voi veni. 

 

Şi dacă s-or cufunda, 

Acolo m-or îngropa. 

 

Făr‟ de lumină di ceară, 

Niciun om din a me ţară. 

 

Făr‟ de lumină de său, 

Ni[ci]un om din satul meu. 

 

TIP: B.2.1.1.7.[5.1.] 

 

63. 

Rămâi sănătos măi frate 

 

Ms.22225 _0034_ 

BNro (34/1456) 

„A cântat Aniţa a lui Foca Parascan, ţărancă de 

17 ani, în Sinăuţii de Jos, la 24 dechemvrie 1909” 

Cules.tr.: Alexandru Voievidca învăţător superior 

în Vatra Boianului 

 
 

Rămâi sănătos măi frate 

Eu mă duc, mă duc departe. 

 

Şi din sat când eu ieşam,  

Zâua bună ‟mi luam. 

 

De la pomi mândri-nfloriţi, 

De la prieteni iubiţi. 
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Ieşiţi voi două surori, 

Şi mă-mpodobiţi cu flori. 

 

Ieşiţi şi voi doi părinţi, 

Şi-mi ştergeţi lacrimi fierbinţi. 

 

Tot mă duci, Nemţule, duci, 

Pân‟ la hraniţă la turci. 

 

Să ţân caii turcilor, 

Să duc dorul mândrelor. 

 

Să ţân caii de capestre, 

Să duc dorul la neveste. 

 

Să ţân caii de strâgnele, 

Să duc dorul mândrei mele. 

 

64. 

Văzui soarele ieşind 

 

Ms.22225 _0046_BNro 

(46/1103) 

„A cântat Vasile a lui Ion Sireteanu, 

orăşan de 75 ani, în Siret, la 14 iuli 1909” 

Cules.tr.: Alexandru Voievidca învăţător 

superior în Vatra Boianului 

 

 
 

Văzui soarele ieşind 

Şi-o păsăruică vinind. 

 

Şi zbura-n priajma mea, 

Şi de mila mea plângea. 

 

Păsăruică rândunea, 

Doară ieşti din ţara mea. 
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Am să-ţi dau o cărticea, 

Ca s-o duci la maică-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. 

 

TIP: B.2.1.1.8.[5.1.1.1.] 

 

65. 

Câte păsărelie-n codru 

 

Ms.22222_0061_BNro 

(62/484) 

„A cântat Ana a lui Simion Dubău, elevă de 

şcoală în Tereblecea, la 12 mai 1908” 

Culeg.tr. : “Al. Voievidca, învăţător în 

Suceava” 

 
Câtie păsărelie-n codru, :/ 

Tătie cântă di-a lor doru. :/ 

 

Şi la mine au privit, 

Eu din gură li-am grăit: 

 

Păsăruici şi păsărelie, 

Voi frumoase turturelie, 
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Să zburaţi în ţara mea, 

Să cătaţi pe maica mea. 

Să-i spuneţi că am murit 

Subt un şanţ acoperit 

 

Cu frunza di fag înalt, 

Tocma-n inimă-mpuşcat. 

 

Şi-n loc di popă cu cartie, 

Un dobaş cu doba batie. 

 

Cloptelie-s tunurilie, 

Di răsună dealurilie, 

Dealurilie şi văilie. 

 

TIP: B.2.1.1.9.[5.5.5.1.] 

 

66. 

Cât e Suceava de mare 

 

Ms. 22218_anexa III_ 

0012_BNro (12/205) 

„A cântat Maranda Poenari, ţărancă de 40 ani, 

din Iaslovăţ, în Cernăuţi, la 12 august 1914” 

Culeg.tr.: „Alexandru Voievidca, director al 

şcoalei primare centrale din Boian” 
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Cât e Suceava de mare, 

Numai două drumuri are, 

Două drumuri şi-o cărare, 

De mers pe jos şi călare. 

 

Şi cărarea-i de năsip, 

Merg catanele tot rând, 

Maicele-n urmă plângând 

Şi din gură blăstămând. 

 

Dau-ar Dumnezeu un foc 

Să ardă Suceava tot, 

Duci-ar Dumnezeu un vânt, 

Să dea gardul la pământ. 

 

Să rămâie numai parii, 

Să se-nţepe generarii, 

Generarii şi maiorii, 

Că ne-au cătunit feciorii. 

 

Iar maiorul de la poartă, 

Vede-l-aş cu faţa moartă, 

Că de când s-a maiorit, 

Mulţi feciori a cătunit. 

 

Fete mari a-mbătrânit, 

Nevestele-au văduvit, 

Părinţii s-au sărăcit, 

Casele s-au pustiit. 
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TIP: B.2.1.1.10.[V.V.5.1.] 

 

67. 

Drum bun, drum bun, doba bate 

 

Ms.22225 _0008_ 

BNro (8/370) 

„A cântat Mihai Dulgher, rezeş de 47 ani în 

Broscăuţii Vechi la 12 fevruarie 1908” 

Cules.tr.; Alexandru Voievidca învăţător în 

Suceavă 

 

 
 

Drum bun, drum bun, doba bate 

Drum bun măi Români, 

Cu sacu, cu sacu-n spate, 

Cu armele-n mâni! 

Fie zi cu soare, 

Sau ceriul noros, 

Ploaie sau ninsoare, 

Noi mergem voios! (=Rf.) 

 

Drum bun, drum bun, doba bate, 

Fie la paradă, fie la război, 
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Toţi în şir grămadă 

Vesel mergem noi! 

 

Drum bun, drum bun, doba bate 

Steagul să lucească, 

Pentru el trăim, 

Ţara să trăiască, 

Pentru ea murim! 

 

Scumpa noastră ţară, 

Noi o vom păzî, 

Şi peste hotară 

Ne vom repezî! 

 

Să gonim duşmanii, 

Să nu vie-aici, 

Nu primim străinii, 

Dar nici venitioci! 

 

Împăratul nostru, 

Mulţi ani să trăiască, 

Sub ceriul albastru, 

Peste ţări domnească! 

 

Astfel e pe lume, 

Oricare Român, 

Îşi iubeşte ţara 

Şi pe-al său stăpân! 
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TIP: B.2.1.1.11.[5.3.1.1.] 

 

68. 

Di-acasă când am plecat 

 

Ms.22225_0003_BNro 

(3/1124) 

A cântat Gavril a lui Toader Hriş, ţăran de 19 

ani, în Volovăţ, la 23 iulie 1909” 

Cules.tr.: Alexandru Voievidca învăţător 

superior în Vatra Boianului 

 
 

Di-acasă când am plecat 

Tata-u rămas la arat 

/: Şi mândra la secerat. :/ 

 

Şi-am şezut un an şi-o vară 

Şi-am venit acasă iară. 

Cânepile-au fost culese, 

Mândrile din sat alese. 

 

Cânepili-au fost topiti 

Şi mândrile-mbătrâniti. 

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. 
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Subclasa B.2.1.2. 

 

TIP: B.2.1.2.1.[3.1.5.1.] 

 

69. 

Puica badii cea frumoasă 

 

Ms.22225_0042_BNro 

(42/1138) 

„A cântat Vasâle Rotar, ţăran de 37 ani în 

Marginea, la 28 iuli 1909” 

Cules.tr.: Alexandru Voievidca învăţător 

superior în Vatra Boianului 

 

 
 

Puica badii cea frumoasă 

Nu mai plânge, fii voioasă! 

Că de-a fi vro pace-n ţară, 

Voi vini la primăvară! 

 

Da‟ de-a fi vro greutate, 

Noi ne-om duce mai departe. 

Eu mă duc puică-n catane, 

Tu rămâi şi spală haine. 

 

Să le speli iute şi bine, 

Şi să le trimiţi la mine. 
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Spală-li în lăcrimioare 

Şi le pune-n gard la soare. 

 

Şi le bagă-n basma neagră, 

Şi li dă joia pi apă, 

De-i vede c-or merge cu val, 

Să mai tragi nădejde vr‟un an. 

 

Dacă-i vede că vor pluti, 

Să ştii bine c-oi veni. 

De-i vede că se cufundă, 

Cată-ţi alta şi fă nuntă. 

 

TIP: B.2.1.2.2.[3.3.1.3.1.1.] 

 

70. 

Trii gutâi, trii alamâi 

 

Ms.22218_anexa II_ 

0007_ BNro (8/179) 

„Comunicat de Veronica Martineac, ţărancă de 

18 ani, în satul Liteni, la 27 octomvrie 1907” 

Culeg.tr.: „Alexandru Voievidca, învăţător în 

Suceavă” 

 

 
 

/: Trii gutâi, trii alamâi, :/ 

Trii gutâi, trii mere verzi, 

Puiu ţaţei pui! (Rf.) 

Ochi albaştri rămăneşti. Rf. 
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/: Cine v-a mai dezmierda, :/ 

Cine v-a mai săruta. 

 

Eu te-oi săruta din gând, 

/: Câteodată când şi când. :/ 

 

La catane voiu pleca, 

Da tu nu te supăra, 

Că eu nu te-oi mai uita. 

 

Noi mergem la Cernăuţi, 

/: C-acolo sântem chemaţi. :/ 

 

O mie şi doi flăcăi, 

/: Tăţi voinici ca nişte zmei. :/ 

 

Şi-a mea mândră o rămas, 

Cu coatele pe zaplaz, 

Şi cu obrăjelul ars. 

 

Scoate, puică, o băsma, 

Şterge-ţi, puică, lacrima, 

Ca să nu-ţi ardă faţa. 
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TIP: B.2.1.2.3.[4.1.4.1.] 

 

71. 

Cât îi Ardealu de mare 

 

Ms.22218_anexa VI_ 

0002_ BNro 

 (98/2248) 

„A cântat Gheorghe Posteuca, ţăran de 32 ani, din 

Banila-Mold., în Cernăuţi, la 20 august 1914” 

Culeg.tr.: „Alexandru Voievidca, director al 

şcoalei primare centrale din Boian” 

 

 
 

Cât îi Ardealu de mare, 

Numai două drumuri are. 

Două drumuri şi-o cărare, 

Merg catanele calare. 

 

Pe cărare căpitanii, 

Iar pe drum merg băietanii, 

Merg cântând şi şuierând 

Şi maicuţele plângând. 

 

Plângeţi maice şi jeliţi,  

După fiii vă bociţi! 

În ce ţară mergem noi, 

Nu-i pădure, nici zăvoi. 

 



181 
 

Nu-i săcară, nu-i nici grâu, 

Numai sânge până-n brâu, 

Nu-i nici pâne, nu-i nici iarbă, 

Numai sânge până-n barbă. 

 

Sânge de-a moscalului, 

Pân‟ la coama calului, 

Sânge de a turcului, 

Pân‟ la coama murgului. 

 

TIP: B.2.1.2.4.[5.1.4.1.] 

 

72. 

Eu-s pi deal, mândra pi vale 

 

Ms.22218_anexa IV_ 

0001_ BNro (1/1366) 

„A cântat Veronica a lui Nicolai Semeniuc de 20 

ani şi Magdalena a lui Toader Pridi de 22 ani în 

Ceahor, la 20 octomvrie 1909” 

Culeg.tr.: „Alexandru Voievidca, învăţător 

superior în Vatra Boianului” 

 

 
 

/: Eu-s pi deal, mândra pi vale, :/ 

/: Busuioc mândru răsare. :/ 

 

Busuioc moldovenesc, 

Am pus gând să te iubesc. 
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Da ne-au spus două vecine 

Că te-au scris, bade-n catane. 

 

Nu mi-i ciudă că te-au scris, 

Ciudă mi-i că nu mi-ai spus. 

 

Să-mi spui, badi, când ti-i duci, 

Să-ţi dau două meri dulci. 

 

Undi-i sta să le mănânci, 

Macar zâua pân‟ ti culci. 

 

Să-ţi aduci, bădiţă-aminte 

De dragostea dinainte. 

 

TIP: B.2.1.2.5.[5.1.4.1.4.1.] 

 

73. 

Mult mi-i dor şi mult mi-i sete 

(„Cântecul feciorilor”) 

 

Ms.22218_anexa V_ 

0009_ BNro (9/2023) 

„A cântat flecăii George şi Dimitrie Ceahorean, 

ambii de câte 19 ani, în Stânca-Roşii la 14 

septemvrie 1913” 

Culeg.tr.: „Alexandru Voievidca, director al 

şcoalei primare centrale din Boian” 

 
 

Mult mi-i dor şi mult mi-i sete 

Să văd frunză-n codru verde. 

La, la, la, la, la, la, la, la,  

La, la, la, la, la, la. (Rf.) 
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Să mai strâng vreo şesă, şepte, 

Tot voinici cu plete lete. 

 

Şi la brâu numai pistoale, 

Să cutrier deal şi vale. 

 

În calea bogatului, 

Sărăcia satului. 

 

Frunzuliţă frunză lată, 

Fire-ai, mamă, blăstămată. 

 

Că tu nu m-ai făcut fată, 

Să mănânc pânea sărată. 

 

Da‟ tu m-ai făcut ficior, 

Neamţului de ajutor. 

 

Când mi-a fost lumia mai dulce, 

M-a giurat Neamţu‟ la cruce. 

 

Când mi-a fost lumia mai dragă, 

M-a luat Neamţu-n armată. 

 

Să am grija armelor, 

Să duc dorul mândrelor. 
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TIP: B.2.1.2.6.[5.1.4.2.] 

 

74. 

Vai săraca mea mândrucă 

 

Ms.22218_anexa V_ 

0018_ BNro (18/198) 

„A cântat Roxanda Petroaie, ţărancă de 15 ani în 

Dragoieşti, la 29 octomvrie 1907” 

Culeg.tr.: „Alexandru Voievidca, învăţător în 

Suceavă” 

 

 
 

/: Frunzuliţă foi de nucă, :/ 

/: Vai săraca mea mândrucă! :/ 

 

Pleacă-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, 

La cătane am pornit. 
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Frunză verde lemn uscat, 

Eu tare m-am supărat. 

 

Frunză verde de masline, 

Eu mă duc în ţări străine. 

 

Unde nu cunosc pe nime, 

Nici că mă cunosc pe mine. 

 

Numai cât frunză şi iarba, 

Care-i plină toată lumea. 

 

TIP: B.2.1.2.7.[5.5.5.1.5.1.] 

 

75. 

Geaba puică mă mângâi 

 

Ms.22225_0040_ 

BNro (40/1168) 

„A cântat nichită Zlotar, lăutar sătesc de 25 ani în 

Horodnicul de Sus, la 30 iuli 1909” 

Cules.tr.: Alexandru Voievidca învăţător superior 

în Vatra Boianului 

 

 
 

Geaba puică mă mângâi, 

Cu mere şi cu-alămâi, 

/: Geaba puică mă desmiezi, 

Cu pere şi mere verzi. :/ 

 



186 
 

Că de mine, puică-i rău, 

Că mă duc din satul meu, 

Da di tini puică-i bini, 

Că rămâi în sat la tini. 

 

Ieşiţi, fete-n deal la cruce, 

Vedeţi Neamţu cum mă duce. 

Că ne-a mâna ca pe boi 

Şi ne-a tundi ca pe oi! 

 

Ni-a duci-n ţară străină 

Şi-om muri fără lumină, 

Fără lumină de ceară, 

Fără om din a me ţară. 

 

Fără lumină de său, 

Fără om din satul meu. 

M-or svârli ca pe un câne, 

Cine m-a boci pe mine? 

 

Şi vezi, popă cine-a şi? 

Şi cine m-a prohodi? 

Cioarele vor cârâi 

Şi corghii m-or prohodi. 

 

Vor tragi costiţele, 

Prin toate gropiţele. 

Şi-or trage mânuţele, 

Prin tăte gârluţele. 

 

Vor trage picioarele 

Prin toate răzvorile 

Şi-or tragi ciolanile 

Prin toate cotloanele. 
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Clasa B.2.5. 

Subclasa B.2.5.1. 

 

TIP: B.2.5.1.1.[8.5.4.1.] 

 

76. 

Inimă de putregai 

 

Ms.22218_anexa III_0006_ 

BNro (6/2179) 

„A cântat Tanasi a lui Toader Gherman, 

ţăran de 28 ani, din Crasna, în Cernăuţi, la 

4 august 1914” 

Culeg.tr.: „Alexandru Voievidca, director 

al şcoalei primare centrale din Boian” 

 

 
 

Frunză verde de susai, 

Inimă de putregai, 

N-am un cuţit să te tai, 

Să văd ce durere ai. 

 

Inimă putregăioasă, 

Ori fă-ţi voie, ori te lasă, 

Ori fă-ţi voie de iubit, 

Ori te lasă-n prăpădit. 

 

Aşa-mi vine uneori, 

Să beu otravă, să mor, 

Şi-aşa-mi vine câteodată, 

Să dau cu capul de piatră. 
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Şi iar stau şi socotesc, 

La ce să mă otrăvăsc, 

Dac-am zile să trăiesc, 

Cu mândra să mă-ntâlnesc. 

 

Rabdă inimă şi taci, 

Tu le faci, tu să le tragi, 

Rabdă inimă şi trage, 

După război vine pace! 

 

TIP: B.2.5.1.2.[7.3.VII.1.] 

 

77. 

Împărate Solomone! 

 

Ms.22222_0062_ 

BNro (63/481) 

„A cântat Leontina Cojocari, elevă de şcoală de 12 

ani în Tereblecea, la 12 mai 1908” 

Culeg.tr. : “Al. Voievidca, învăţător în Suceava” 

 

 
 

Împărate Solomonie, :/ 

In cobori din deal la valie! :/ 

 

Şi-mi dă drumu din cătanie, 

Să mai prind plugul di coarnie! 

 

Di când plugul l-am lăsat, 

Pită caldă n-am mâncat! 

 

Numai prifunt nisărat, 

Cu picioare frământat! 
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Cu cântariu cântărit, 

Pi cinci zâlie făsuit! 

 

Subclasa B.2.5.2. 

TIP: B.2.5.2.1.[7.3.4.1.] 

 

78. 

M-am pornit pi drum diparti 

 

Ms.22225_0005_ 

BNro (5/1298) 

„A cântat Ilie Bogdaniuc, ţaran de 55 ani şi lautar 

sătesc din vioară şi soţia sa Aniţa de 45 ani cu vocea 

în Pătrăuţi de Sus/S. la 24 august 1909” 

Cules.tr.: Alexandru Voievidca superior în Boian 

Vatra 

 

 
 

/: M-am pornit pi drum diparti 

Fără soră, fără frati. :/ 

 

Eu macar de-oi treci vama, 

Gura mi-i tată, mamă. 

 

Şi macar de-oi trece Prutu, 

Musai să-l ascult pi slutu. 

 

M-am pornit prin ţări străini, 

De n-aş muri făr‟ lumină. 

 

Fără lumină de ceară, 

Fără om dintr-a me ţară. 
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TIP: B.2.5.2.2.[5.5.3.7.3.1.] 

 

79. 

Munte, munte, piatră sacă 

 

Ms. 22224_anexa 2_ 

0090_BNro (89/1662) 

A cântat Vasîle Ispas, cântăreţ lăutăresc, de 43 

ani, în Storojineţ, la 12 iuni(e) 1911 

Culeg. Tr.: Alexandru Voievidca, director al 

şcoalei primare centrale din Boian 

 
 

Munte, munte, piatră sacă, 

Lasă feciorii să treacă, 

Să treacă la ciobănie, 

Măi Neamţule, măi! (=Rf.) 

Să scape de cătănie. Rf. 

 

Ardă-te-ar focu de Neamţ, 

Tinirel m-ai prins în lanţ, 

Mi-ai dat puşculiţa-n braţe, Rf. 

Na baiete şî te-nvaţă. Rf. 

 

Cântă cucu pi butuc, 

Că di mâne eu ma duc, 

Cântă cucu sus la cruce, Rf. 

Că di mâne eu m-oi duce. Rf. 
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De tini puicuţă-i bini, 

Că rămâi în sat la tini, 

Da de mini puică-i rău, Rf. 

Că mă duc din satul meu. Rf. 

 

Ieşi maicuţă-n deal la cruci, 

Şi vezi Neamţu cum ni duci, 

Că ni-a mâna ca pi boi Rf. 

Şi ni-a tundi ca pi oi. Rf. 

 

De undi catana pleacă, 

Rămâne casa saracă, 

Rămân boii ne-njugaţi Rf. 

Şi parinţii suparaţi. Rf. 

 

TIP: B.2.5.2.3.[7.5.5.1.5.1.] 

 

80. 

Haide-ţi fraţi să trăim bine 

 

Ms.22218_anexa V_ 

0048_ BNro (52/1419) 

„Comunicat de Domnica, soţia lui Simion 

Papuc, de 40 ani, în Lisaura, la 8 noemvrie 

1909” 

Culeg.tr.: „Alexandru Voievidca, director al 

şcoalei primare centrale în Boian” 

 
 

Haide-ţi fraţi să trăim bine, 

Că curând moartea ne vine! 
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Vivat, vivat, veselie, 

Vivat, vivat şi-o frăţie! 

/: La, la, la, la, la, la, la, la. :/ (Rf.) 

 

Să trăim ca nişte fraţi 

Şi să fim tot împăcaţi. 

 

Hai să bem, să chefuim, 

La moarte să nu gândim. 

 

Supraclasa B.3. 

Clasa B.3.1. 

Subclasa B.3.1.1. 

TIP: B.3.1.1.1.[1.3.1.1.] 

 

81. 

Cântă cucul vinerea 

 

Ms. 22224_anexa 2_ 

0048_BNro (47/1088) 

A cântat Iancu de Preda, mare proprietar, de 

66 ani, în Muşeniţa la 13 iuli 1909 

Culeg. Tr.: Alexandru Voievidca, învăţător 

superior în Vatra Boianului 

 
 

Cântă cucu vinerea, 

Trec feciorii Dunărea, 

Trec şi patru-alăturea, 

Blăstămând pe maica sa. 

 

De ce nu m-ai făcut fată, 

Să torc cu tini pi vatră? 

M-ai făcut, maică, fecior, 

Neamţului de ajutor! 
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TIP: B.3.1.1.2.[1.4.1.1.] 

 

82. 

Acum ceasul bate unu 

 

Ms.22225_0030_BNro 

(30/1457) 

„A cântat Aniţa Parascan, ţărancă de 17 ani 

în Sinăuţii de Jos, la 24 dechemvrie 1909” 

Cules.tr.: Alexandru Voievidca învăţător 

superior în Vatra Boianului 

 

 
 

Acum ceasul bati unu, 

Eu mă duc, mă duc! (=Rf.) 

Undi bubuieşte tunu. Rf. 

 

Acum ceasul bati două, 

Ne-a venit poroncă nouă. 

 

Acum ceasul bati trii, 

Las femeie şi copchii. 

 

Acum ceasul bati patru, 

Trebuie să ies din satu. 

 

Acum ceasul bati cinci, 

Lepăd straie şi opinci. 

 

Acum ceasul bati şesă, 

Of, că sufletul îmi iesă. 
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Acum ceasul bati şepte, 

Vai bataia se începe. 

 

Acum ceasul bati opt, 

Amu-s viu, îndată-s mort. 

 

Acum bati ceasul nouă, 

S-a-nceput luptă nouă. 

 

Acum bati ceasul zece, 

Iacă bătaia se trece. 

 

TIP: B.3.1.1.3.[V.V.5.1.] 
 

83. 

Drum bun, drum bun, doba bate 

 

Ms.22225_0008_BNro 

(12/370) 

„A cântat Mihai Dulgher, rezeş de 47 ani 

în Broscăuţii Vechi la 12 fevruarie 1908” 

Cules.tr.; Alexandru Voievidca învăţător 

în Suceavă 
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Drum bun, drum bun, doba bate 

Drum bun măi Români, 

Cu sacu, cu sacu-n spate, 

Cu armele-n mâni! 

Fie zi cu soare, 

Sau ceriul noros, 

Ploaie sau ninsoare, 

Noi mergem voios! (=Rf.) 

 

Drum bun, drum bun, doba bate, 

Fie la paradă, fie la război, 

Toţi în şir grămadă 

Vesel mergem noi! 

 

Drum bun, drum bun, doba bate 

Steagul să lucească, 

Pentru el trăim, 

Ţara să trăiască, 

Pentru ea murim! 

 

Scumpa noastră ţară, 

Noi o vom păzî, 

Şi peste hotară 

Ne vom repezî! 

 

Să gonim duşmanii, 

Să nu vie-aici, 

Nu primim străinii, 

Dar nici venitioci! 

 

Împăratul nostru, 

Mulţi ani să trăiască, 

Sub ceriul albastru, 

Peste ţări domnească! 

 

Astfel e pe lume, 

Oricare Român, 

Îşi iubeşte ţara 

Şi pe-al său stăpân! 
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Subclasa B.3.1.2. 

TIP: B.3.1.2.1.[3.5.3.1./2.5.2.1.] 

 

84. 

Cum bate ceasul unu 

 

Ms.22222_0059_ 

BNro (60/542) 

„A cântat Saveta Giuriuc, elevă de şcoală, de 11 

ani, în Costâna, la 12 iuni 1908” 

Culeg.tr. : “Al. Voievidca, învăţător în Suceava” 

 

 
 

Cum bate ceasul unu 

Se audi huind tunu! :/ 

I, ha, tra, la, la, 

Să-mi trăiască mândra mea, 

Puică, nu te mărita, 

C-oi vini şi te-oi lua! (=Rf.) 

 

Cum bati ceasul două, 

Începi să cadă rouă. 

 

Cum bati ceasul trii, 

Spuni puică când mai vii! 

 

Cum bati ceasul patru, 

Trâmbiţa ni sună marşu. 
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Cum bati ceasul cinci, 

Poate nu mai vin pe-aici. 

 

Cum bate ceasul şesă, 

Mă porniesc puică de-acasă. 

 

Cum bate ceasul şeptie, 

Rămâi soară, rămâi fratie. 

 

Cum bate ceasul opt, 

Poatie nu mai vin diloc. 

 

Cum bate ceasul nouă, 

Rămas bun vă şie vouă. 

 

Cum bate ceasul zecie, 

Hai puică şi m-ai pitrecie. 

 

Că mă duc în ţări străini, 

Undi nu cunosc pi nimi. 

 

Numai frunza şi iarba, 

Cari-i pi toată lumea. 
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TIP: B.3.1.2.2.[3.5.3.1./4.5.4.1.] 

 

85. 

Sună trâmbiţă di ducă 

 

Ms.22222_anexa I_ 

0005_BNro (106/476) 

„A cântat Catinca Luncan, ţărancă de 38 ani, în 

Tereblecea, la 11 mai 1908” 

Culeg.tr. : “Al. Voievidca, învăţător în Suceava” 

 

 
 

Foaie verde foi de nucă, 

Sună trâmbiţă di ducă. 

Tra, la, la, la, la, la, la (=Rf.) 

Hai voinici să mai jucăm (Rf.) 

Şi pi urmă să pliecăm. (Rf.) 

 

Trage binie lăutarie, 

Să se-ntindă hora mare. 

Şi-apoi mergem la hotară, 

Gonim duşmanii din ţară. 
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Clasa B.3.5. 

Subclasa B.3.5.1. 

 

TIP: B.3.5.1.1.[1.6.1.2.] 

 

86. 

Ceriu-i plin de multe stele 

 

Ms.22218_anexa III_ 

0001_BNro (1/996) 

„A cântat Maria Toma, țărancă de 16 ani, în 

Hlinița-Boianului la 26 mai 1909 

Cules de: Alexandru Voievidca, învățător 

superior în Vatra Boianului 

 

 
 

Ceriu-i plin de multe stele, 

Eu cuprins de mare jele, 

Eu vă las cu sănătate, 

Şi mă duc, mă duc departe. 

 

Plini îs munţii de păduri, 

Eu cuprins de mari gânduri, 

Eu-s îmbrăcat cătăneşte, 

Inima mi se topeşte. 

 

După pomii înfloriţi, 

După prietenĭ iubiţi, 
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Când am fost la lume drag, 

M-o giurat neamţu la steag. 

 

N-oi îmbla sara prin ploi, 

Nici nu m-ăi vede la voi, 

Mândră, de dor de la tini, 

Mă voi duce-ntr-o grădină. 

 

Şi voi plânge-o săptămână, 

Subt o tufă de tulchină, 

Pân‟s-a face o fântână, 

Cu lacrimi de-a mele plină. 

 

Şi tu mândră dacă vei be, 

Şi-i uita dragostea me, 

Mândră, de dor de la tini, 

Slobozâne-aş puşca-n mine. 

 

Să se miere Dumnezeu, 

C-am fost catană şi eu, 

Să se miere lumea-ntreagă, 

Cum mi-ai fost tare de dragă. 
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Subclasa B.3.5.2. 

 

TIP: B.3.5.2.1[5.5./1.8.1.1.] 

 

87. 

Cântă cucu pe o creangă 

 

Ms.22224_anexa 2_ 

0054_BNro (53/943) 

„A cântat Maranda Gherman, ţărancă de 88 ani în 

Pârteşti de Sus, la 11 octomvrie 1908” 

Culeg. Tr.: Alexandru Voievidca, învăţător 

superior în Vatra Boianului 

 

 
 

Cântă cucu pe o creangă, 

Eu mai am încă o iarnă; 

/: Cântă cucu pe fântână, 

Eu mai am o săptămână. :/ 

 

Cântă cucu-n vârf de nuc, 

Vine vremea să mă duc; 

Cântă cucu-n vârf de flori, 

Rămas bun fraţi şi surori! 
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Eu mă duc, puica rămâne, 

Ce să fac s-o ieu cu mine? 

Măcar drumu-n jumătate, 

Să nu-mi pară-aşa departe. 

 

Cântă cucu-n doi fazani, 

Că i-au tuns pe doi ciobani, 

Că i-au tuns la Cernăuţi 

Şi oile zghiară-n munţi. 

 

Măi cucule, cuculeţ, 

Ce cânţi numa-n codri verzi? 

Scobori în sat prin răchiţi, 

Şi cântă la cei scârbiţi! 

 

TIP: B.3.5.2.2.[8.5.5.1./4.5.4.1.] 

 

88. 

Hai să dăm mână cu mână 

 

Ms.22218_anexa V_ 

0041_ BNro (41/354) 

„Comunicat de Grigorie Dolinschi, rezeş de 75 

ani, în Broscăuţii Vechi, la 6 fevruarie 1908” 

Culeg.tr.: „Alexandru Voievidca, învăţător în 

Suceavă” 
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Hai să dăm mână cu mână, 

Ce-i cu inima română, 

Să giucăm hora frăţiei, 

Unde-i chef şi bucurie. 

/: Tiam, ta, ta, ta, ta. :/ (Rf.) 

 

Iarba re din holde piară, 

Piară duşmanii din ţară, 

Între noi să nu mai fie 

Decât flori şi veselie. 

 

Măi vecine, măi române, 

Haide dă mâna cu mine, 

Să trăim bine-n unire, 

Pân‟ la moarte cu-nfrăţire. 

 

Unde-i unu nu-i putere 

La nevoi şi la durere, 

Unde-s doi puterea creşte  

Şi duşmanul nu sporeşte. 

 

Amândoi sântem de-o mamă, 

De-o făptură şi de-o samă, 

Ca doi brazi într-o tulpină, 

Ca doi ochi într-o lumină. 

 

Amândoi avem un nume, 

Amândoi muncim în lume, 

Eu ţi-s frate, tu-mi eşti frate 

Şi în noi un suflet bate. 

 

Toată lumea să se miere, 

Şi bucure sfântul soare, 

Că giucăm hora frăţească 

Pe moşia strămoşească. 

 

  



204 
 

Supraclasa B.4. 

Clasa B.4.5. Subclasa 4.5.2. 

TIP: B.4.5.2.1.[2.5.2.8.] 

 

89. 

Cântă cucii vinerea 

 

Ms.22224_anexa 2_0011_ 

BNro (10/2073) 

A cântat Catrina Ravenciuc, ţărancă de 22 

ani, în Calafindeşti, la 29 ianuarie 1914 

Culeg. Tr.: Alexandru Voievidca, directorul 

şcoalei primare centrale din Boian 

 

 
 

Cântă cucii vinerea, 

Trec voinicii Dunărea, 

Câte trei alăturea, 

Câte patru-asemenea. 

 

Şi cum trec şi cum se duc, 

Înapoi ochii-şi arunc. 

Şi mergând mereu suspină, 

Că merg în ţară străină. 

 

Merg de frică şi de sâlă, 

Că i-or bate fără milă, 

I-or mustra fără milă 

Şi-or muri făr‟ de lumină. 
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MACROGRUPA C 

 

Supraclasa C.2.  

Clasa C.2.1. 

Subclasa C.2.1.1. 

 

TIP: C.2.1.1.1.[2.1.] 

 

90. 

Pe din gios de Orăşie 

 

Ms.22224 _anexa II_ 

0084_BNro (83/1806) 

„A cântat Maria Şorodoc, elevă de şcoală de 

19 ani în Vicovul de Jos, la 14 iuni(e) 1912” 

Culeg. Tr.: Alexandru Voievidca, director al 

şcoalei primare centrale din Boian 

 

 
 

/: 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! 
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TIP: C.2.1.1.2.[2.2.1.] 

 

91. 

Cântă cucu pe butuc 

 

Ms.22222_00063_ 

BNro (64/1530) 

„A cântat Gheorghi a lui Ioan Cozubaş, ţăran de 

27 ani în Părhăuţi la 30 ianuarie 1910” 

Culeg.tr. : “Al. Voievidca, director (al) şcolii 

primare în Vatra Boianului” 

 

 
 

Cântă cucu pe butuc 

Vine vremea să mă duc. :/ 

 

Cântă cucu pe fântână, 

Eu mai am o săptămână. 

 

Cântă cucu sus pe masă, 

Pe trii ani mă duc de-acasă. 

 

Sui puicuţă-n deal la cruce, 

Să vezi neamţu cum mă duce! 

 

Cu cămeşa nespălată, 

Cu gura nesărutată. 
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MACROGRUPA D 

 

Supraclasa D.2.  

Clasa D.2.1. 

Subclasa D.2.1.1. 

 

TIP: D.2.1.1.1.[1.1.VII.1.] 

 

92. 

S-o dus biţa-n cătănie 

 

Ms. 22224_anexa 2_ 

0018_BNro (17/2158) 

A cântat Domnica Zapotiţchi, ţărancă de 23 ani, 

în Mahala, la 31 iulie 1914 

Culeg. Tr.: Alexandru Voievidca, directorul 

şcoalei primare centrale din Boian 

 

 
 

S-o dus biţa-n cătănie 

Şi mi-o lăsat dorul mie. 

Ie, biţo, dorul cu tini, 

Nu-l lăsa de-amar cu mine. 

 

De mă duc cu lucru-n câmpu, 

Doru vine ca pe vântu; 

De mă pun la lucru-n casă, 

Dorul vine pi fireastă. 

 



208 
 

Maica mă pricepe bine, 

Că mi-i dor de oarecine 

Şi m-apucă şi mă-ntreabă, 

De ce nu-mi caut de treabă. 

 

Spune-mi, fiică, ce-ţi lipseşte 

Şi inima ce-ţi pofteşte? 

Nici lucrezi, nici stai la masă, 

Da tot ieşti pe gânduri dusă. 

 

Decât te-aş vede aşau, 

Mai bine te-aş îngropau, 

La o gură de izvoru, 

Să văd de cine ţi-i doru. 

 

TIP: D.2.1.1.2.[3.1./3.1.] 

93. 

Di-acasă când am plecat 

 

Ms.22225_0003_BNro 

(3/1124) 

A cântat Gavril a lui Toader Hriş, ţăran de 19 

ani, în Volovăţ, la 23 iulie 1909” 

Cules.tr.: Alexandru Voievidca învăţător 

superior în Vatra Boianului 

 

 
 

Di-acasă când am plecat 

Tata-u rămas la arat 

/: Şi mândra la secerat. :/ 

 

Şi-am şezut un an şi-o vară 

Şi-am venit acasă iară. 
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Cânepile-au fost culese, 

Mândrile din sat alese. 

 

Cânepili-au fost topiti 

Şi mândrile-mbătrâniti. 

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. 

 

TIP: D.2.1.1.3.[2.2./3.1.1.] 

 

94. 

Pe cel deal, pe cea cărare 

 

Ms.22222_0066_ 

BNro (67/414) 

„A cântat Emanoil Verenca, student de pedagogie, 

din Rus Manastioara la 25 fevruarie 1908” 

Culeg.tr. : “Al. Voievidca, învăţător în Suceava” 

 



210 
 

Pe cel deal, pe cea cărare :/ 

Merge-un căpitan călare 

Cu trii sutie die cătane. :/ 

 

Căpitanul şuierându, 

Iar cătanile plângându, 

Dar cie plângieţi măi ficiori? 

 

Voi aţi ştiut tarie binie, 

Când aţi dat mâna cu minie, 

Că veţi mergie-n ţări străinie. 

 

Şi-ţi muri fără lumină, 

Fără lumină die ciară, 

Fără om din a ta ţară. 

 

Fără lumină die său, 

Fără om din satul tău, 

În pământ străin şi greu. 

 

Trandafir de pie cietatie, 

Spune-i mândrei sănătatie 

Şi am să-i trimit o cartie. 

 

Că die minie n-are partie, 

N-arie partie, că-s dipartie, 

Cătunia nie dispartie. 
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Subclasa D.2.1.2. 

TIP: D.2.1.2.1.[5.1.2.VI.] 

 

95. 

M-am pornit pi drum diparti 

 

Ms.22225_0005_ 

BNro (5/1298) 

„A cântat Ilie Bogdaniuc, ţaran de 55 ani şi lautar 

sătesc din vioară şi soţia sa Aniţa de 45 ani cu 

vocea în Pătrăuţi de Sus/S. la 24 august 1909” 

Cules.tr.: Alexandru Voievidca superior în Boian 

Vatra 

 

 
 

/: M-am pornit pi drum diparti 

Fără soră, fără frati. :/ 

 

Eu macar de-oi treci vama, 

Gura mi-i tată, mamă. 

 

Şi macar de-oi trece Prutu, 

Musai să-l ascult pi slutu. 

 

M-am pornit prin ţări străini, 

De n-aş muri făr‟ lumină. 

 

Fără lumină de ceară, 

Fără om dintr-a me ţară. 
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TIP: D.2.1.2.2.[5.1.V.VI.] 

 

96. 

Tot de-a lungu şi de-a latu 

 

Ms.22225_0012_BNro 

(12/1292) 

„A cântat Agripina Vlad, rezeşiţă de 33 ani în 

Igeşti, la 24 august 1909” 

Cules.tr.: Alexandru Voievidca învăţător 

superior în Vatra Boianului 

 

 
 

Of! Tot de-a lungu şi de-a latu, 

Of! Sî n-ajungem la-mpăratu‟. 

Împărate luminate, 

Stăi cu oastea, nu te bate. 

 

Of! Că am uitat scrisoarea-n masă, 

Of! Şi condeiu pe fereastă. 

Că-am să scriu în noaptea asta 

La mama şi la nevasta. 

 

Of! Nevastă, nu te scârbi, 

Of! Că mâne [eu] voi veni. 

Vai mamă, vai [de] tine, 

De nu-mi fi femeia bine! 

 

Of! Când i-a veni vrun dor mare, 

Of! Să mi-o porţi pe la izvoare. 

Când ia veni mare jele, 

Să mi-o porţi la floricele. 
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Of! Voinicu dac-a venitu, 

Of! Pe puica n-o mai găsitu. 

El pe măs-au apucat-o 

Şi de puic-au întrebat-o. 

 

Of! Eu de dânsa nu ţi-oi spune, 

Of! C-a fugit, s-a dus pe lume. 

Cum s-o dus n-o mai venitu, 

Să vede c-o fi muritu. 

 

Of! Dragu mamei, de nu creziu, 

Of! Hai şi morminţelu vezu. 

Hai şi descuie-mi temniţa 

Şi ni-oi lua eu puicuţa. 

 

Of! Primblatu-m-am prin grădină, 

Of! Şi-am scapat cheia-n făntână. 

Ia tu cofiţa în mână 

Şi dă fuga la făntână. 

 

Făntâna am rădicatu 

Şi cheiţ-am apucatu. 

Când la temniţ-am sositu 

Şi puicuţa a ieşitu. 

 

Of! Bădiţă de când te-ai dusu, 

Pe mine aici m-au pusu. 

Pe o parte-am putrezitu 

Şi pe un-am mucezitu. 

 

Of! Ce moarte vrei maicei mele, 

Of! De puşcă ori de oţele? 

Las-o-n lume să se ţie, 

Numai soacră să nu-mi fie. 
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Supraclasa D.3.  

Clasa D.3.1. 

Subclasa D.3.1.1. 

TIP: D.3.1.1.1.[V.2.2.VI.] 

 

97. 

Acum ceasul bate unu 

 

Ms.22225_0031_BNro 

(31/1254) 

„A cântat Macrina Vartolomei, ţărancă de 18 

ani, în Voitinel, la 11 august 1909” 

Cules.tr.: Alexandru Voievidca învăţător 

superior în Vatra Boianului 

 

 
 

Acum ceasul bate unu, 

Eu ma duc, ma duc! (=Rf.) 

Undi bubuieşte tunu‟. 

 

Acum ceasul bate două, 

Mi-a venit poroncă nouă. 

 

Acum ceasul bati trii, 

Las femiei şî copchii. 

 

Acum ceasul bati patru, 

Trebuie să ies din satu. 

 

Acum ceasul bati cinci, 

Lepăd straie şi opinci. 
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Acum ceasul bati şese, 

Of, că sufletu ‟mĭ iesă. 

 

Acum ceasul bati şepte, 

Vai, bataia se ‟ncepe. 

 

Acum bate ceasul opt, 

Amu-s viu, îndată-s mort. 

 

Acum ceasul bati nouă 

Şi-a-nceput bataie nouă. 

 

Acum bate ceasul zece, 

Iacă, bătaia se trece. 

 

Subclasa D.3.1.2. 

TIP: D.3.1.2.1.[VII.5.VII.1./VII.5.VII.1.] 

 

98. 

Acum ceasul bate unu 

 

Ms.22225_0033_ 

BNro (33/1217) 

„A cântat Ileana Istrati, ţărancă de 17 ani în 

Frătăuţul Vechi, la 9 august 1909” 

Cules.tr.: Alexandru Voievidca învăţător 

superior în Vatra Boianului 
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Acum ceasul bate unu, 

Eu mă duc, mă duc! (=Rf.) 

Unde bubuieşte tunu. Rf. 

 

Acum ceasul bate două, 

S-a-nceput o luptă nouă. 

 

Acum ceasul bati trii, 

Las femeie şi copii! 

 

Acum ceasul bati patru, 

Ies din casă, ies din satu. 

 

Acum ceasul bati cinci, 

Lepăd straie şi ochinci. 

 

Acum ceasul bati şesă, 

Sufletul di mars mi iesă. 

 

Acum ceasul bati şepti, 

Of, că bataia începi! 

 

Acum ceasul bati opt, 

Nu trăiesc, da nici nu-s mort. 

 

Acum ceasul bati nouă, 

Ni-a vinit poruncă nouă. 

 

Acum ceasul bati zece, 

Hai puică di mă pitrece. 

  



217 
 

Capitolul 3 

REPERTORIUL RITUAL FUNEBRU. 

BOCETUL 
 

3.1. BOCETUL CU FORMA STROFICĂ 
 

MACROGRUPA A 

TIP: A.1.1.a. 

 

99. 

Bocet (pentru mătuşă) 

 

Ms_22220_0003_BNro 

(3/1834) 

„A cântat Irina Bălici, ţărancă de 25 ani, în 

Vicovul de Sus la 15 Iunie 1912”  

[Cules, tr.: Alexandru Voevidca, director al 

şcoalei centrale din Boian] 

 

 
 

Scoală, scoală mătuşică, 

Că neamurili ţi-o venitu! 

 

Cu lumini, cu plecaţiunie, 

Ca să le dai iertaţiunie! 

 

Dumiata te-ai fudulitu, 

Ca dânsele n-ai grăitu! 

 

Nu ştiu scorţariu e frumos, 

Cum te-ai pus, nu te-ai întors! 

 

Nu ştiu, perina ţi-i moale, 

Ori nemica nu ti doare! 
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Mătuşică undi ti duce, 

Cu prapurili şi cu cruce, 

 

Şi gătită şi-mbrăcată, 

Pe cărarea necalcată! 

 

Pe roua nescuturată, 

Unde n-ai fost niciodată! 

 

Haidi mătuşică pe jos 

Că-i mândru şi tare frumos! 

 

Şi de-om vede că nu-i pute, 

Noi te-om şeri iar acole! 

 

100. 

Bocet (după mamă) 

 

Ms_22220_0006_BNro 

(6/1484) 

„A cântat Gafiţa Plantuş, ţărancă de 50 ani în 

Stăneştii de Jos la 26 Decembrie 1909” 

[Cules, tr.: Alexandru Voevidca, învăţător 

superior în Vatra-Boianului] 

 

 
 

In te scoală şi ne spune, 

Şi-ai văzut pe ceia lume. 

 

C-acolo tare nu-i bine, 

Nu-i nici sare, nu-i nici pâne. 

 

Îi şede şi-i aştepta, 

Pân‟ ce de-aici om scăpa. 

 

Mare durere-ai avutu, 

Şi nime nu te-o crezutu. 
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Lecurele ţe-am adusu, 

Pe fereastă ţi le-am pusu. 

 

Şi-o trecu o păsăruică, 

Sburând pi la ferestruică. 

 

Cu codiţa aninatu, 

Şi leacurile o vârsatu. 

 

Să mai vii, să vii, să mai vii, 

Şi să vii, maică, la copii. 

 

Să mai vii pân‟ la pragu, 

Să vezi copchiii ce facu! 

 

Să mai vii, maică, Sâmbătă, 

Şi copchilaşii ţi-i ia! 

 

Ei mâna ţi-or săruta, 

Şi-napoi ti-i înturna. 

 

TIP: A.1.1.b. 

 

101. 

Bocet (pentru băiat sau fată) 

 

Ms_22220_0013_BNro 

(13/1155) 

„A cântat Elisaveta Luţa, ţărancă de 41 ani, în 

Horodnicul de Sus la 29 Iuli 1909” 

[Cules, tr.: Alexandru Voevidca, învăţător 

superior în Vatra Boianului] 
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Scoală, scoală şi nu te dari, 

C-a venit moartea şi ti luari, 

Şi te-a lua şi te-a duce, 

Şi-napoi nu te-a aduce. 

Dragu mamii mâţăţălu 

Da‟ ci minte te-a sfătuit, 

De la noi de te-ai pornit, 

C-asta-i cale ducătoare, 

Înapoi nu-ntorcătoare. 

Asta cale cine-o face, 

Înapoi nu se întoarce. 

Scoală-te pe picioare, 

Şi spune-mi ce te mai doare, 

Mama leacuri câte ţi-a-adus, 

Tu la spate tăte le-ai pus, 

Numai asta ţi-o fost leacu, 

Numai pânza şi toiagu. 

 

TIP: A.1.2.a. 

 

102. 

Bocet (pentru o fată mare) 

 

Ms_22220_0002_BNro 

(2/1520) 

„A cântat Eufrosina Piţul, ţărancă de 20 ani în 

Oprişeni, la 27 Decemvrie 1909”  

[Cules, tr.: Alexandru Voevidca, directorul 

şcoalei primare în Vatra-Boianului] 
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Draga noastră fată mare, 

Că ne-ai făcut supărare! 

 

Ce fel de nunt-ăi făcutu, 

Au vorbeşti parcă eşti mută! 

 

Vătăjei prin sat n-îmblând, 

Numai clopote trăgând! 

 

Vătăjei cu capul gol, 

Cum nu ni-o fost noauă dor! 

 

Şi druştele despletite, 

Cum ni-s nouă mai urâte! 

 

TIP: A.1.3.a. 

 

103. 

Bocet (după un fecior) 

 

Ms_22220_0004_BNro 

(4/1253) 

„A cântat Macrina Vartolomei, ţărancă de 18 

ani, în Voitinel, la 11 August 1909” 

[Cules, tr.: Alexandru Voevidca, învăţător 

superios în Vatra-Boianului] 

 

 
 

In scoală-ti şi ni-i spuni, 

Cu ce straie noi ti-om puni. 
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Da‟ puneţi cu care veţi vra 

Că eu nu mă mai pot scula. 

 

Pune-mă cu straie negri 

Că-n pământ nu se mai vedi. 

 

Că de când tu mi-ai adormit 

Treaba-n casă că s-o gătit. 

 

Ori ţi-i perinuţa moale, 

De când te-ai pus, nu te doare. 

 

Scoală-ti şi ti trezeşti 

Şi vezi în casă ce iesti. 

 

Mni-o sosit carti domnească 

Di la noi să ti pornească. 

 

La poartă scoală să grăim, 

Să stăm şi să mai sfătuim. 

 

Că de astăzi mai încole 

Noi pi tin-nu ti-om mai vide. 

 

Cărăruşă la fântână, 

Crească-ţi iarba şi-o sulcină. 

 

Cărăruşă la părău, 

Crească-ţi iarbă şi-un dudău. 
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TIP: A.1.4.a. 

 

104. 

Bocet (pentru o fetiţă) 

 

Ms.22220_0005_BNro 

(5/1304) 

„A cântat Frozina Condriuc, ţărancă de 17 ani, 

în Storojineţ (Maidan) la 25 August 1910” 

[Cules, tr.: Alexandru Voevidca, învăţător 

superior în Vatra-Boianului] 

 

 
Scoală, scoală, draga mamii, :/ 

Draga mamii un‟ ti duciu, 

‟mpodobuită cu papuciu? 

 

Că ti duci pi drum în giosu, 

Şi ‟napoi n-ai gând de-ntorsu, 

Draga mamii frumuşică, 

N-ai murit de mititică! 

 

D-ai muritu când eşti mare, 

Ni-ai rupt inima mai tare, 

Că tu ti duci la hodină, 

Pe mini ma laşi străină! 
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TIP A.2.1.a. 

 

105. 

Bocet (pentru bătrâni) 

 

Ms.22220_0011_ 

BNro (11/1616) 

„A cântat Domnica Lazurca, ţărancă de 19 ani în 

Cameanca (Corul de Sus) la 25 August 1910”  

[Cules, tr.: Alexandru Voevidca, director la şcoala 

primară în Vatra Boianului] 

 

 
 

Scoală, scoală şi-i videu, 

Di matali ti-ai plăce. 

 

Frumos te-au împodoghit 

La noi mai mult n-ai grait. 

 

Tata s-o culcat şi doarmi, 

Jituţele rag de foami. 

 

Tata s-o culcat şi şedie, 

Jituţele rag de setie. 

 

Dimineaţa ma sculam, 

De tata mă întrebam. 
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Dar amu di m-oi scula, 

Di cini m-oi întreba? 

 

Saracile mânuţi frumoase 

Ele de-amu n-or mai cosî! 

 

Ele de-amu n-or hodini, 

Coasa-n cui a rugini1 

 

Ce-aşa tari te-ai fudulit, 

Pi mama ai văduvit, 

Şi pi noi ni-ai străinit! 

 

Trageţi, trageţi, clpoţele, 

Că v-aducem mare jele! 

 

Trageţi, trageţi şi nu staţi, 

Că ne ducem supăraţi! 

 

Scoală tată şi te roagă, 

Să nu te ducă la groapă! 

 

Cântă cucu-n glas subţire, 

Pentru-a noastră despărţire. 

 

Cântă cucu-n glas mai mare, 

Pentru-a noastră depărtare. 
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MACROGRUPA B 

 

TIP: B.1.a. 

 

106. 

Bocet (pentru copil) 

 

Ms.22220_0010_BNro 

(10/1727) 

„A cântat Catrina Ţibuleac, ţărancă de 45 ani 

în Prescăreni la 29 Mai 1912”  

[Cules, tr.: Alexandru Voevidca, director 

şcoalei primare în Vatra Boianului] 

 

 
 

Scoală, scoală Lazarică, 

Scoală, scoală pe chicioare! 

 

Şi-mi spuni ci ti doari, 

Să-ţi pun perinuţa moale. 

 

Ia mai descheie guriţa, 

Spune-mi ceva de Florica. 

 

Şi ti scoală şi ni spuni, 

Ce-ai văzut pe ceia lumi! 

 

De ţi-i dumitali ghini, 

Să-mi faci loc şi pentru mini! 

 

Da de ţi-i dumitale rău, 

Spune-mi noaptea jisu meu! 
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Să mă rog lui Dumnezeu, 

Pentru sufleţelul tău! 

 

De te-i-ntâlni cu Florica, 

Să ni laşi că-i singurică! 

 

Să vă prindeţi de mânuţă, 

Să mi-o primbli-n chicioruţă! 

 

Draga mea gură uscată, 

N-ai supt ţâţă niciodată! 

 

TIP: B.2.a. 

 

107. 

Bocet (după mamă) 

 

Ms.22220_0015_ 

BNro (15/627) 

„A cântat Petrea Popa, absolvent şcoalei cantorale, 

de 26 ani, în Stulpicani la 10 Iuli 1908”  

[Cules, tr.: Alexandru Voevidca, învăţător în 

Suceavă] 

 

 
 

Zori de zâuă se revarsă, :/ 

Scoală-tie şi hai pin casă. :/ 
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Ie-ţi măicuţă zâua bună, 

Di la mic şi di la marie, 

Di la gloata dumitalie. 

 

Roagă-tie la sfântul soare, 

Să ţâie zâua mai mare, 

C-azi e zi de dispărţire! 

 

Şi tie duci în ceia lumie, 

Unde-i satu fără numie, 

Di undie nu vinie nimie. 

 

Şi roua nescuturată, 

Cărăruşa necălcată, 

Nu-i mai vini niciodată! 

 

MACROGRUPA C 

TIP: C.1.a. 

 

108. 

Bocet (după flăcău sau după fată mare) 

 

Ms.22220_0012_BNro 

(12/1219) 

„A cântat Ileana Istrati, ţărancă de 17 ani în 

Frătăuţul Vechi la 9 August 1909”  

[Cules, tr.: Alexandru Voevidca, învăţător 

superior în Vatra Boianului] 
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Scoală, scoală şi ti spală, 

Şi ti spală pe obraz, 

Şi mai uită de năcaz. 

 

Dar ce stai aşa scârghit? 

Neamurile ţi-o venit 

Şi de nuntă te-o gătit. 

 

Dar nu ştiu ce feli de nuntă ai, 

Vatajeii fără cai, 

Druştele despletite 

Şi neamurile scârghite. 

 

TIP: C.1.b. 

 

109. 

Bocet (după un bărbat) 

 

Ms.22220_0019_ 

BNro (19/123) 

„A cântat Axenia Rusu, elevă di şcoală de 14 ani în 

Bucşoaia la 11 Octomvrie 1907” 

[Cules, tr.: Alexandru Voevidca, învăţător în Suceavă] 

 

 
 

Scoalî, scoală şi te spală :/ 

Şi te uită pe fireastă! :/ 

 

Ţi-o vinit carte domnească :/ 

Ca să meri în car cu boi. :/ 
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Cântă cucu sus pi cruce :/ 

Pe dânsu la groapă-l duce. :/ 

 

MACROGRUPA D 

 

TIP: D.1.a. 

 

110. 

Bocet după Gheorghe 

 

Ms.22220_0007_ 

BNro (7/1497) 

„A cântat Maria a lui Gheorghe Bileţchi, ţărancă de 

30 ani în Oprişeni la 27 Decemvrie 1909”  

[Cules, tr.: Alexandru Voevidca, învăţător superior 

în Vatra-Boianului] 

 

 
 

Scoală-te Gheorghiţă şi vezi, 

Cum te duc de prin livezi! 

 

Cum te rage hulubaşu, 

Că te duce la sălaşu! 

 

La sălaşul vecului, 

În fundul pământului! 
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MACROGRUPA E 

 

TIP: E.1.1.a. 

 

111. 

Bocet (pentru o fată mare; pentru mamă) 

 

Ms_22220_0008_ 

BNro (8/1600) 

„A cântat ţărancele Aniţa Miculescu de 36 ani şi 

Catrina Roşcovici de 34 ani în Bahrineşti la 24 

August 1910”  

[Cules, tr.: ”Alexandru Voevidca, director şcoalei 

primare în Vatra Boianului”] 

 

 
 

I. 

Scoală, scoală, draga mamii, 

Draga mamii undi ti duşi, 

Împodoghită cu papuşi? 

Că ti duşi pi drum în gios, 

Şi ‟napoi n-ai gând di-ntors! 

Draga mamii frumuşică, 

N-ai murit di mâţâţâcă! 

D-ai muritu când eşti mare 

Şi ni-ai rupt inima tare! 

Că tu te duşi la hodină, 
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Pi mini mă laşi străină! 

Scoală, scoală, draga mamii, 

Di ce tu te-ai supăratu, 

Şi pe mamuţ-ai lasatu! 

Scoală dragă şi mi-i spuni, 

Şi-ai văzut în şeia lumi. 

 

II. 

Scoală, scoală, mamă dragă, 

Mamă, mamă nu ti duşie, 

Că noi copchiii ti-om plângie. 

Bată-te pustia moarte, 

Tare rău ne-ai bătut foarte! 

Cum ai vinit la fereastă, 

Şi-ai văzut şini esti-n casă, 

Şi-ai pus chişiorul pe prag, 

Şi di mamuţa ţ-o fost drag! 

Şi-ai pus mâna pi uşor, 

Şi di mamuţa ţ-o fost dor! 

Plângeţi uşi, plângeţi păreţi, 

Că di mamuţa remâneţi! 

Tot îţi tragem clopoţelu, 

Că se duşie-n sufleţelu! 

Bată-te-ar pustia hlei, 

Ni-ai luat părinţii niei! 
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112. 

Bocet (după o fată mare) 

 

Ms.22220_0017_ 

BNro (17/384a) 

„A cântat Zoiţa Motrici, ţărancă de 18 ani, în 

Videşti la 23 Februarie 1908”  

[Cules, tr.: Alexandru Voevidca, învăţător în Suceavă] 

 
 

Scoală, scoală, sorioară :/ 

Şi te uită pe fireastă! :/ 

 

Că ţi-o vinit carte domnească 

Şi la drum să tie pornească. 

 

Ci stai aşa supărată, 

Ori nu-ţi place, :/ 

Cum eşti, cum eşti îmbracată? 

 

Şi ce stai aşa scârghită, 

Ori nu-ţi place cum eşti gătcită! 

 

Ian dă-ţi pânza pisti capu, 

Şi tci-mbracă cum ţi-i dragu. 

 

Da‟ ce feli de mireasă ieşti, 

Cu nirile nu grăieşti, 

Nici nuntaşii nu-i cinsteşti! 
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Asta nuntă nu-i pi cali, 

Vătăjei cu capuri goale. 

 

Şi druşteile despletcitce, 

Numai negre de scârghite. 

 

113. 

Bocet (după un gospodar) 

 

Ms.22220_0018_BNro 

(18/384) 

„A cântat Valeria Colesniuc, ţărancă de 13 ani 

în Rus-Plavar la 22 Fevruarie 1908”  

[Cules, tr.: Alexandru Voevidca, învăţător în 

Suceavă] 

 
In scoală-te-n două coturi, :/ 

Şi te uită pe fireastă. :/ 

 

Că-ţi vine floare domnească, 

Da‟ nu-ţi vine să-nflorească, 

Da-ţi vine să te pornească. 

 

Bucură-te mănăstire, 

Că bun gospodariu îţi vine. 

 

Da‟ nu să gospodărească, 

Dar vine să putrezească. 
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TIP: E.2.1.a. 

 

114. 

Bocet (pentru un flăcău sau un băietan) 

 

Ms_22220_0014_ 

BNro (14/727) 

„A cântat Dochiţa, soţia baciului Ion Coca de 22 

ani, în Fundul Sadovei la 28 Iuli 1908” 

[Cules, tr.: Alexandru Voevidca, învăţător în Suceavă] 

 
 

Scoală, scoală şi te spală, :/ 

Şi te uită pi fireastă. :/ 

 

Că-ţi vine carte Domnească, 

Şi popa să ţi-o cetească, 

De la noi să te pornească. 

 

Scoală, scoală şi te uită, 

Şi te uită prin grădină, 

Şi-ţi ie rămas de la mamă. 

 

Şi te uită pi la flori 

Şi-ţi ie remas de la fraţi, 

Di la fraţi şi di la surori, 

 

Di la tată, di la mamă, 

Di la grădina cu flori, 

Di la fete, di la feciori! 
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MACROGRUPA F 

 

TIP: F.1.a. 

 

115. 

Bocet (pentru tineri) 

 

Ms.22220_0009_BNro 

(9/1612) 

„A cântat Floarea Şneco, ţărancă de 20 ani în 

Cameanca (Corul de Sus) la 25 August 1910” 

[Cules, tr.: „Alexandru Voevidca, director 

şcoalei primare în Vatra Boianului”] 

 

 
 

 

Scoală, scoală şi ni-i spuni 

Cât di ghini-i-n ceia lumi! 

 

Pe-acea lumi-i tari ghini, 

Cini mergi, nu mai vini! 

 

In ti scoală şi-i vidie, 

Di matali ţi-a placie. 

 

Ti-am scaldat şi ti-am schimbat 

Şi frumos te-am îmbracat. 

 

Papuci noi ai încalţat, 

Urmă nouă n-ai lasat! 

 

In ti scoală şi ni-i spuni 

Ce-ai vazut pe-aceia lumi! 

 

Spuni, spuni să auzâm, 

Dincotro să te păzâm! 
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Di la deal ori di la vali, 

Ori di pesti-o apă mari! 

 

Largă casă ţi-ai lasat, 

Strânticică ţi-ai catat! 

 

Fără uşi, fără fereşti, 

Acolo să hodineşti! 

 

Fără uşi, fără uşiori, 

Numai patru pareciori! 

 

Cât ai muncit şi-ai lucrat, 

Pentru patru scânduri di brad! 

 

Cât ai lucrat şi-ai muncit 

Pentru-n stânjân de pământ! 

 

TIP: F.1.b. 

 

116. 

Bocet (la gospodar necăsătorit) 

 

Ms.22220_0001_BNro 

(1/2014) 

„A cântat Teodosia Lupu, ţărancă de 24 ani, în 

Pojorâta la 20 August 1913”  

[Cules, tr.: Alexandru Voevidca, director al 

şcoalei primare centrale din Boian] 

 

 
 

Pe cărarea necălcată, 

Pe roua nescuturată, 
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Undi n-a fost niciodată, 

La stâlpşorul ciel di piatră. 

 

La poarta cea de hârtie, 

Pe câţi mărg pi toţi îi scrie. 

 

Ian să ieşi tu până-n prag, 

Să vezi vitelie cum rag! 

 

Dar nu rag dup-a lor fân, 

Ci rag dup-a lor stăpân. 

 

Dintr-o casă lăudată, 

Mergi în munţişor şi piatră. 

 

Casa ta nu ţi-a plăcut, 

Alta nouă ţi-ai făcut. 

 

Fără uşi, fără fireşti, 

Într-însa să putrizeşti! 

 

Nici n-ai uşă ca să ieşi, 

Nici fireastă să priveşti! 

 

Serviţelul cel di nas, 

Ţi l-ai pus la prapuraş. 

 

Iar naframa ce di mirie, 

Ai pus-o la năsălie. 

 

Ai pus mânuţelie-n crucie, 

Şi-ai spus la toţi că ti-i ducie! 
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3.2. BOCETUL CU FORMA LIBERĂ 

 
MACROGRUPA E 

 

TIP: E.1.a. 

 

117. 

Bocet (după o fină sau fiică măritată – gospodină) 

 

Ms.22220_0016_ 

BNro (16/415) 

 

„A cântat Emanoil Verenca, student de pedagogie, 

de 21 ani, în Rus Mănăstioara la 25 Februarie 1908”  

[Cules, tr.: Alexandru Voevidca, învăţător în Suceavă] 

 

 
 

Scoală, scoală şi tie spală, :/ 

Hai şi tie-i primbla prin casă, :/ 

Şi tie uită pie fiereastă! :/ 
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Că-ţi vinie-o cartie domniască, 

Vinie ca să tie porniască 

În curtea bisericească. 

 

Bucură-tie mănăstirie 

De gospodina cie-ţi vinie. 

 

Da‟ nu să gospodărească, 

Dar vinie să putrizască. 
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Capitolul 4 

REPERTORIUL VOCAL  

RITUAL-CEREMONIAL DE NUNTĂ  
 

MACROGRUPA A 

 

Supraclasa A.2.  

Clasa A.2.1. 

Subclasa A.2.1.1. 

 

TIP: A.2.1.1.1.[3.1.] 

 

118. 

De-a nunţii 

 

Ms.22225_A_0074_ 

BNro (74/1743) 

„Au cântat ţărancele Maria Nichiforiuc şi 

Vărvara Olar, ambele de 13 ani, în Ropce la 6 

iuni 1912” 

Cules de: Alexandru Voievidca director (al) 

şcoalei primare în Vatra Boianului 

 

 
 

Taci mireasă, nu mai plângie,  

Că diparte nu ti-om ducie ! 

 

Peste apă, peste munţi, 

La părinţi necunoscuţi ! 

 

Că-i cata la soacră-ta, 

Ţi-a părie că-i mama ta ! 

 

Şi-i cata la socru-tău, 

Ţi-a părie că-i tată-tău ! 
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Şi-i cata la cumnata ta, 

Ţi-a părie că-i sora-ta ! 

 

Şi-i cata la cumnatu-tău, 

Ţi-a părie că-i frate-tău ! 

 

TIP: A.2.1.1.2.[5.1.] 

 

119. 

Bucură-te nună mare 

 

Ms. 22224_anexa 2_ 

0067_BNro (66/1038) 

A cântat Casandra a lui Alexa Bacrău, 

cântăreaţă sătească (oarbă) de 60 ani, în 

Uideşti, la 28 iuni(e) 1909 

Culeg. Tr.: Alexandru Voievidca, învăţător 

superior în Vatra Boianului 

 

 
Foaie verde trii migdale, 

Bucură-te nună mare! 

 

Iacă că-ţi vin vănători, 

Ce ţin calea la strâmtori. 

 

Vine lelea de la Prut 

Cu-o gobaie de vândut. 

 

Ce cei lele pe gobaie? 

Trii parale şi-o liţcaie. 

 

Lasă lele liţcaia, 

Că ţi-i slabă gobaia. 
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TIP: A.2.1.1.3.[5.1.1.1.] 

 

120. 

Cântec de nuntă 

 

Ms. 22224_anexa 2_0062_ 

BNro (61/977) 

A cântat Teodosia a lui Mihai Harasîm, 

ţărancă de 34 ani, în Boian, 25 mai 1909 

Culeg. Tr.: Alexandru Voievidca, învăţător 

superior în Vatra Boianului 

 

 
 

Tu mireasă fătul meu, 

Di ce ţie nu-ţi pare rău, 

/: După portişoru tău? :/ 

 

Portişor de fată mare, 

Ca câmpu când îi în floare; 

Când ti pui sî ti umbreşti, 

Mai rău faţa-ţi dogoreşti. 

 

Portişoru di nivastă, 

Ca roaua di pi fereastă, 

Că mila de la mama, 

Ca un struguraş de poamă. 
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Iară mila de la nene, 

Ca un fagure de miere, 

Iar mila de la bărbatu, 

Ca şi-o creangă di pi hatu. 

 

Subclasa A.2.1.2. 

 

TIP: A.2.1.2.1.[2.1.2.1.] 

 

121. 

Taci mireasă nu mai plângi 

 

Ms.22227_0082_BNro 

(82/1640) 

„Au cântat ţărancele Paraschiva Lutic de ... ani 

şi Paraschiva a lui Toader Bojescul de ... ani în 

Iordăneşti la 30 august 1910” 

Cules de: Alexandru Voievidca director şcoalei 

primare în Vatra Boianului 

 

 
 

Taci mireasă nu mai plângi, 

Că rochiţa-n chept te strângi! 

 

Că mirili-i croitor, 

Ţi-a lărgi-o subsuori! 

 

Dragustili cu blândeţe, 

Di-acum pân‟ la bătrâneţe! 

 

Dragostili fără vorbe, 

Di-acuma şi pân‟ la moarte! 
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TIP: A.2.1.2.2.[5.1.5.1.] 

 

122. 

Danţul 

 

Ms. 22224_anexa 2_0080_ 

BNro (79/1622) 

A cântat Alexandru Zelenevschi, ţăran de 

20 ani, în Camenca (Cotul de Sus), la 25 

august 1910 

Culeg. Tr.: Alexandru Voievidca, director 

al şcoalei primare centrale din Boian 

 

 
 

A 

 

/: Trandafir vârsat pe jos, :/ 

/: Rămâi tată sănătos! :/ 

 

Trandaşir vârsat pe masă, 

Rămâi, maică sănătoasă! 

 

 

Ţine-te-acum de cuptior, 

C-ai ramas făr‟ de-ajutor! 

 

Ţine-te maică de vatră, 

C-ai ramas fără de fată! 

 

B 

 

Frunză verde de nagară, 

In poftim boieri afară! 
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Că-i destul de când luaţi, 

In poftim şi de jucaţi! 

 

C-a fost vremea dedemult 

Şi noi nu ne-am priceput! 

 

Pricepere de-am ave, 

De prieteni ne-am ţine! 

 

TIP: A.2.1.2.3.[5.2.3.2.] 

 

123. 

In poftiţi meseni la gioc 

 

Ms.22227_0078_BNro 

(78/1597) 

„Au cântat ţărancele Aniţa Miculescu de 36 

ani şi Catrina Raşcovici de 34 ani în 

Bahrineşti la 24 august 1910” 

Cules de: Alexandru Voievidca director al 

şcoalei primare în Vatra Boianului 

 
 

Frunză verde busuioc, 

In poftiţi meseni la gioc! 

Că-i destul de când luaţi, 

Mai poftim şi mai giucaţi ! 

 

Aţi luat şi-aţi tot mâncat, 

Şi-ncă nu v-aţi scuturat ! 

In mai daţi cu tălchicele, 

Şi-aşezaţi plăcintele ! 
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Şi daţi cu călcâiele, 

Şi-aşezaţi malaiele ! 

In daţi cu geanunchile, 

Di-aşezaţi galuştile! 

 

Di cinstit aţi cam cinstit, 

Da‟ nu v-aţi mai răcorit, 

In poftim oleac-afară, 

Şi-ţi cinsti pi urmă iară ! 

 

De trii ori pe lângă masă, 

Să scoatem răul din casă, 

Să rămâie ghinili, 

Să trăiască tinirii. 

 

Plânge soacră pi cuptiori, 

C-ai ramas făr‟ ajutori; 

Plânge soacră la cotruţă, 

C-ai ramas fără slujbuţă ! 

 

Plânge soacră pi covată, 

C-ai ramas fără di fată, 

Fiica mamii lăudată, 

Cari ţi-a fost mâna dreaptă ! 

 

Plânge soacră şî suschină, 

Că ţi s-o dus gospodina ! 

Hai la treabă de cu zori, 

Nu te-i coaci pi cuptiori ! 
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Clasa A.2.5. 

Subclasa A.2.5.2. 

TIP: A.2.5.2.1.[6.1.3.1.] 

 

124. 

Bucură-te soacră mare 

 

Ms.22227_0077_BNro 

(77/1579) 

„A cântat Maria Jijian, ţărancă de 28 ani în 

Dimca, la 23 august 1910” 

Cules de: Alexandru Voievidca director al 

şcoalei primare în Vatra Boianului 

 

 
Bucură-te soacră mare, 

Că-ţi aduc o noră tare, 

Să-ţi ajute la ciubăr 

Şi te scuture de păr! 

 

Şi-ţi aduc o lucrătoare, 

Fată-n casă muncitoare, 

Să-ţi ajute la căldare, 

Să-ţi care pumni în spinare! 

 

Ieşi mamucă până-n prag, 

Ţi-am adus noră pe plac, 

Înzestrată şi-mbrăcată, 

Cum mai bună de iernat! 

 

Bucură-te soacră mare 

Că-ţi aduc cheptănătoare, 

Să te cheptene pe cap, 

C-o bucat‟ de lemn de fag. 
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Şi-apoi când te-a cheptana, 

Cinci ai nu ti-a mai mânca, 

Şi-n cap de ţi-a mai cata, 

Trii ani nu ti-i mai scula! 

 

Ai scos fetili din casă, 

Nora te-a puni pi masă, 

Noră ţi-a mai trebuit, 

Ai acum ce ai dorit ! 

 

TIP: A.2.5.2.2.[6.1.4.1.5.1.] 
 

125. 

De trei ori pe după masă 

 

Ms. 22224_anexa 2_ 

0065_BNro (64/988) 

A cântat Vasile Cuciurian, ţăran, Boian, la 

26 mai 1909 

Culeg. Tr.: Alexandru Voievidca, învăţător 

superior în Vatra Boianului 

 

 
 

De trii ori pe după masă, 

Să iasă rău din casă. 

Să între tăt ghinili, 

Să trăiască tinirii. 

Hopai, hopai, hopai, hop, 

Şi-nc-odată hop, hop, hop! (=Rf.) 
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De trii ori pe lângă horn, 

Că mireli-i ca un domn; 

Ca un domn, ca un păun, 

Nu-i di lepădat în drum. 

 

Pi-o margini di pământ, 

Merge badea sămănând, 

Şi din gură-aşa zicând: 

Să ti faci grăule pai. 

 

Să stai drept la secerat, 

Ca mândra la sărutat, 

Să ti dai şi la-nblătit, 

Ca şi mândra la iubit. 

 

Supraclasa A.3.  

Clasa A.3.1. 

Subclasa A.3.1.1. 

 

TIP: A.3.1.1.1.[1.1.3.1.] 

 

126. 

La balţ 

 

Ms.22225_B_0091_BNro 

(253/1967) 

„A cântat Vărvara a lui Vasile Rai, ţărancă 

de 48 ani, în Pojorâta, la 17 august 1913” 

Cules de: Alexandru Voievidca director al 

şcoalei primare centrale în Vatra Boianului 

 

 
 

Foiliţa de bujor,:/ 

Dor ţi-o fost di-un bălţişor, 
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Di-un voinic mândru ficior ! 

Cie n-ai stat să porţi pitielie, 

Să nu ştii de-atâtea relie, 

Pitiaua-i haină uşoară, 

O bati vântu şi zboară ! 

Iară cârpa-i haină gre, 

Multi relie sânt cu ie, 

Şi nu fi aşa scârbită, 

Că-i mai bini gospodărită ! 

 

TIP: A.3.1.1.2.[1.1.5.1.] 

 

127. 

Taci, mireasă, nu mai plânge 

 

Ms. 22224_anexa 2_0066_ 

BNro (65/989) 

A cântat Vasâle Cuciurian, ţăran, Boian-

Hliniţa, 26 mai 1909 

Culeg. Tr.: Alexandru Voievidca, învăţător 

superior în Vatra Boianului 

 

 
 

Taci, mireasă, nu mai plânge, 

Noi departe nu te-om duce, 

Di la noi a tria casă, 

La mirili după masă. 
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Pi deasupra istui sat, 

Este-un măr mândru rotat, 

Da nu-i măr mare rotat, 

Da-i Gheorghică farmecat. 

 

Da de cine-i farmecat? 

De Marin trup desmierdat. 

Cu sulcină din grădină, 

Apă lină din fântână. 

 

TIP: A.3.1.1.3.[2.4.3.1.] 

 

128. 

Taci mireasă, nu mai plânge 

 

Ms. 22224_anexa 2_0063_ 

BNro (62/979) 

A cântat Vasâle a lui Toader Cuciurean, 

ţăran de 52 ani, în Boian (Hliniţa), 25 mai 

1909 

Culeg. tr.: Alexandru Voievidca, învăţător 

superior în Boian 

 

 
 

/: Taci mireasî nu mai plângi, :/ 

/: Că diparti noi ti-om duci. :/ 

 

Pisti dialuri, pisti munţu, 

La părinţi necunoscuţu. 
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Floricică dintri munţu, 

Copilă din doi părinţu. 

 

La ci focu ti măriţu,  

Ori n-ai nilă di părinţu! 

 

Că doar nila di la mini, 

Ca şi-un făguraş di nieri. 

 

Dară nila de la mamă, 

Ca şi-un struguraş di poamă. 

 

Şi nila de la străini, 

Ca şi umbra de sub schini. 

 

Tu ti pui să ti umbreştiu  

Ca creanga de măr uscatu. 

 

MACROGRUPA B 

 

Supraclasa B.1.  

Clasa B.1.1. 

TIP: B.1.1.1.[1.1.] 

 

129. 

Cântec de nuntă din Voitinel 

(La nuna mare) 

 

Ms. 22224_0077_ 

BNro (196/1908) 

A cântat Constanbtin Coroma, învăţător superior de 

35 ani, în Mănăstirea Humorului, la 12 august 1913 

Culeg. Tr.: Alexandru Voievidca, directorul şcoalei 

primare centrale din Boian 
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Frunză verde de-alunică, 

Nună mare frumuşică. 

 

Cum nu mai poate să fie, 

Parcă-i scrisă pe hârtie. 

 

U iu, iu, nuna cea mare, 

Că frumoasă şină are. 

 

Şi-un şinuţ ca şi-un păun, 

Numele nu pot să-l spun. 

 

Cum i-oi spuni numili, 

Pe loc îmi ie dzilele. 

 

Floricică din părete, 

Nună mare ţi se şede. 

 

Floricică de pe cui,  

Nună mare să mă pui. 

 

Astăzi mare, mâne mică, 

Da poimâne nu-s nimică. 

 

TIP: B.1.1.2.[1.1.1.1.] 

130. 

Cântecul zestrei 

 

Ms.22227_0084_ 

BNro (84/1783) 

„A cântat Dimitrie al lui Maftei Popescul, ţăran de 

26 ani, în Horodnicul de Jos, 13 iunie 1912” 

Cules de: Alexandru Voievidca directorul şcoalei 

centrale din Boian 
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Câtu-i vara de frumoasă, 

Eu n-am prins pecior de casă ! 

 

Da-mi catam umbra de groasă 

Şi copila de frumoasă ! 

 

Cine bine s-o purtat, 

Doamne, bine-o câştigat! 

 

Perinuţa cea pestriţă, 

Lui Gheorghiţă sub cosiţă. 

 

Perinuţa cea dintâi, 

Lui Gheorghiţă căpătâi! 

 

Perinuţa cea cu floare, 

Lui Gheorghiţă subt picioare. 

 

131. 

Cântec de nuntă 

 

Ms. 22224_anexa 2_ 

0064_BNro (63/985) 

A cântat Agripina a lui Gheorghe Iurco, ţărancă 

de 22 ani în Boian la 25 mai 1909 

Culeg. Tr.: Alexandru Voievidca, învăţător 

superior în Vatra Boianului 
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Pe deasupra iestui sat, 

Joac-un păun farmacat. 

Şi cine l-au farmacat? 

Tot mireasa din cel sat. 

 

Cât îi zare pe sub soare, 

Vine-a nostru cel mai mare 

Cu trii sute de catane, 

Nu-s catane da-s Românĭ! 

 

Frunză verde de sulcină, 

Plângi mireasă şi suspină, 

Că mergi în casă străină 

Şi te-or mustra fără vină. 

 

Că bărbatu nu ţi-i frate, 

N-ai grijă că nu te-a bate. 

Şi barbatu nu ţi-i mamă, 

Să-ţi ieie cuvântu-n samă. 

 

Supraclasa B.2.  

Clasa B.2.1. 

Subclasa B.2.1.1. 

 

TIP: B.2.1.1.1.[3.1.] 

 

132. 

Cântecul mirelui 

 

Ms.22225_A_0080_ 

BNro (80/1627) 

„A cântat Casandra Pojoga, ţărancă de 30 ani în 

Pătrăuţi de Jos pe Siret la 29 august 1910” 

Cules de: Alexandru Voievidca director şcoalei 

primare în Vatra Boianului 
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Cat în gios la răsărit,:/ 

 

Văd un mire‟mpodobit, 

Cu podoaba târgului, 

Cu mirozna câmpului. 

El merge, pana-i clăte, 

Ochii şi faţa-i râde. 

 

133. 

Merge nora la fântână 

 

Ms.22224_anexa 1_ 

0015_BNro  

(222/614) 

A cântat Iftimia a lui Gheorghi Bolocan, ţărancă 

de 70 ani, din Ostriţa, la 6 iuli 1908, în Suceavă 

Culeg. Tr.: Alexandru Voievidca, învăţător în 

Suceavă 

 

 
 

/: Merge nora la fântână. :/ 

 

Cu cămeşa soacre-n mână. 

Bof, cămeşa, bof în baltă, 

Ie-o, soacră, c-am spalat-o. 

Bof, câmeşa de răchită, 

Ie-o, soacră, că-i ghilită. 
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134. 

Ie-ţi, copilă, iertăciune 

 

Ms. 22224_anexa 2_ 

0068_BNro (67/1062) 

A cântat Petrea a lui Toma Cazac, ţaran de 

23 ani, în Badeuţi, la 12 iuli(e) 1909 

Culeg. Tr.: Alexandru Voievidca, învăţător 

superior în Vatra Boianului 

 
 

/: Ie-ţi, copilă, iertăciune. :/ 

De la toate de pe lume, 

De la fraţi, de la părinţi,  

De la icoane cu sfinţi, 

De la fraţi, de la surori, 

De la grădina cu flori. 

Că de-amu te-ai măritat 

Şi vei merge la bărbat, 

Şi-acolo cum vei trai, 

Numai Dumnezeu te-a şti! 

 

TIP: B.2.1.1.2.[3.3.3.1.] 

 

135. 

De trii ori pe după masă 

 

Ms.22218_anexa III_ 

0052_ BNro (52/654) 

„A cântat Paraschiva Ţiganescu, ţărancă de 16 

ani, în Stulpicani, la 14 iuli(e) 1908” 

Culeg.tr.: „Alexandru Voievidca, învăţător în 

Suceavă” 
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De trii ori pe după masă 

Tra, la, la, la, la, la, la, la, (Rf.) 

Să scoatem danţu din casă.  

Rf. 

 

Să rămâie binilie, 

Mireasa cu mirilie. 

 

Să trăiască tinirii, 

Ca mâţa cu cânilie. 

 

La părău cu tufilie 

Spală lelea rufilie. 

 

Şi li-ntinde pe surcelie, 

Hârâie păduchi la ielie. 

 

Şî le-ntoarnă şi pi dos, 

Curg peticelie pie jos. 

 

Şi le-ntoarnă şi pe faţă, 

Da-s cam putrede die aţă. 

 

136. 

Plângi mireasă şi suspină 

 

Ms. 22224_anexa 2_0050_ 

BNro (19/1034) 

A cântat Aniţa Chilău, ţărancă de 28 ani, 

în Rus-Poieni, la 27 iuni 1909 

Culeg. Tr.: Alexandru Voievidca, învăţător 

superior în Vatra Boianului 
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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 maicuţa c-o venit. 

 

Maicuţa când o văzut-o, 

La masă-ndată o 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 măritat. 

 

TIP: B.2.1.1.3.[4.1.] 

 

137. 

Cântec de nuntă 

 

Ms.22225_0082_ 

BNro (83/1745) 

„Au cântat ţărancele Ileana Bucaciuc şi Teodosia 

Lunguleac, ambele de 13 ani în Ropce la 6 iuni 1912” 

Cules de: Alexandru Voievidca director (al) şcoalei 

primare în Vatra Boianului 

 

 
 

Sara la pripoi : 

Bună vreme de trii ori, 

N-aţi fost bucuroşi de noi ! 
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Da‟ noi n-am şi fost venit, 

Da‟ nireasa ni-o poftit. 

 

Cu scripcari cu timbalari, 

Ca la boierii cei mari ! 

 

Cu schimburile : 

Drujbule ni-şi-aşa-n vale, 

Că ti-oi vinde-n târg pi oale, 

 

Şi te-oi vinde fără preţ, 

Şi te-oi da pe-un macorteţ. 

 

La joc : 

Iu, iu, iu, pi dialu gol, 

Că nireasa n-are ţol ! 

 

Da i-a face nirile, 

Când a tundi cânili! 

 

Puind zestrea pe căruţă: 

Să trăiască cea bătrână, 

C-au făcut scorţa de lână. 

 

Să trăiască fetele 

C-au scarmanat penele. 

 

Traiască mânuţele, 

Şie-o facut pernuţele ! 

 

Mergând de la pripoi : 

Când aud de sara bună, 

Ni se leagă limba-n gură. 

 

Ni se leagă, leagă, leagă, 

Cu şir de matasă neagră. 
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La înhobotat : 

Hop, hop, hop în poloboc, 

Am o gânscă şi-un boboc. 

 

Şi bobocul n-are penie 

Şi nirirli-i plin di jelie! 

 

138. 

Taci puicuţă nu mai plâgi 

 

Ms.22225_0072_BNro 

(73/1347) 

„A cântat Veronica Corcut, ţărancă de 17 ani în 

Ostriţa la 17 octomvrie 1909 

Cules de: Alexandru Voievidca învăţător 

superior în Vatra Boianului 

 

 
 

Taci puicuţă nu mai plâgi, 

Noi diparte nu te-om duci. 

 

Peste munţi la alte curţi, 

La părinţi necunoscuţi. 

 

Îi vede pe socrul tău, 

Ţi-a păre că-i tatăl tău. 

 

Îi vede pe soacra ta, 

Ţi-a păre că-i mama ta. 

 

Îi vede pe cumnatu tău, 

Ţi-a păre că-i frate-tău. 
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Îi vede pe cumnăţica, 

Ţi-a pare că-i sora ta. 

 

De-i fi bună şi-i tacie, 

Doamne bine te-or ţine. 

 

139. 

Busuioc verde pe masă 

 

Ms.22222_I_0017_ 

BNro (119/1358) 

„A cântat Nicolai Postari, ţăran de 32 ani în 

Ceahor, la 20 octomvrie 1909” 

Culeg.tr. : “Al. Voievidca, învăţător superior în 

Vatra Boianului” 

 

 
 

Busuioc verde pe masă, 

Rămâi, maică, sănătoasă. 

 

Dacă n-ai fost bucuroasă, 

De fiicuţa cea frumoasă, 

 

Să mă vezi sara pin casă, 

Ca o garofă frumoasă. 

 

Rămâi, tată, sănătos, 

Dacă n-ai fost bucuros. 

 

Să mă vezi sara pe jos, 

Ca un trandafir frumos. 

 

Ie-ţi, mireasă, ziua bună, 

Di la tată, di la mamă, 
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Di la fraţi, di la surori, 

Di la grădina cu flori, 

 

Di la strat cu busuioc, 

Di la flăcăi, di la gioc. 

 

Di la strat cu româniţă, 

Di la cele copiliţă. 

 

Plângi mireasă şi suspină, 

Că mergi în casă străină. 

 

Şi te-or mustra fără vină 

Şi ti-or bati fără milă. 

 

Cu-o botă-n patru dungi, 

Cât îs spatele de lungi. 

 

TIP: B.2.1.1.4.[4.1.1.1.] 

 

140. 

Ie-ţi mireasă ziua bună 

 

Ms.22227_0081_BNro 

(81/1712) 

„A cântat Mărgărcuţa Toderaş, ţărancă de 15 

ani în Boian la 31 mart 1912” 

Cules de: Alexandru Voievidca director 

şcoalei primare în Vatra Boianului 
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Ie-ţi mireasă ziua bună 

De la tată, de la mamă, 

De la fraţi, de la surori, 

De la grădina cu flori ! 

 

De la flecăi, de la gioc, 

De la strat cu busuioc,  

Până ieri cu fetilieu, 

Astăzi cu nevesteiu ! 

 

Plângeţi ochi şi lăcrămaţi, 

Că voi sânteţi vinovaţi, 

Bate vântu printre munţi, 

Vine dor de la părinţi ! 

 

Bate vântu printre bradzi, 

Vine doru de la fraţi, 

Bate vântu printre flori, 

Vine dor de la surori. 

 

Mari-s munţii lângă vamă, 

Mai mare-i doru de mama, 

Mari-s munţii la Galata, 

Mai mare-i doru de tata ! 

 

Când ieram la mama fată, 

Ştiam floarea cum se poartă, 

Da‟ de când m-am măritatu, 

Nu ştiu floarea cum s-o facu! 
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141. 

Ieţi mireasă zâua bună 

 

Ms.22225_0071_BNro 

(72/1251) 

„A cântat Macrina Vartolomei, ţărancă de 18 

ani, în Voitinel la 11 august 1909 

Cules de: Alexandru Voievidca învăţător 

superior în Vatra Boianului 

 

 
 

Ie-ţi mireasă zâua bună 

Di la steli, di la lună. 

 

Di la fraţi, di la surori, 

Di la grădina cu flori. 

 

Di la strat cu tămâiţă, 

Di la cele copchiliţă. 

 

Di la strat cu busuioc 

Şi di la flecăi din gioc. 
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TIP: B.2.1.1.5.[5.1.] 

 

142. 

Vai, nanaşă, nanaşucă 

 

Ms.22225_0083_BNro 

(84/2233) 

„A cântat Pancratie Prelipcean, ţăran de 30 ani, 

din Satul Mare, în Cernăuţi, la 18 august 1914” 

Cules de: Alexandru Voievidca director şcoalei 

primare în Vatra Boianului 

 

 
 

Vai, nanaşă, nanaşucă, 

Ia zî-i toantei să se ducă. 

 

Că de zile mă mănâncă 

Şi capul mi se usucă. 

 

Măi băiete, tu eşti prost, 

Ochii, mintea uni ţi-a 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 ni-am luat ! 
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TIP: B.2.1.1.6.[5.5.3.1.] 

 

143. 

Bulgaraş de gheaţă rece 

 

Ms.22218_anexa VI_ 

0003_ BNro (3/997) 

„Comunicat de Eufrosina Suprovici, ţărancă de 

19 ani, în Boian-Hliniţa, la 26 mai 1909” 

Culeg.tr.: „Alexandru Voievidca, învăţător 

superior în Vatra Boianului” 

 

 
 

Bulgaraş de gheaţă rece, 

Trai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, (Rf.) 

Hai maică şi mă pitrece. Rf. 

 

Până-n cornu grădinii, 

Pitreacă-te străinii. 

 

Eu vreu maică dumiata, 

De străini m-oi sătura. 

 

Că străinu-i ca şi schinu 

Şi-i amar ca şi pelinu. 
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144. 

Nună mari ni să şedi 

 

Ms.22225_0070_BNro 

(71/1244) 

„A cântat Glicheria Scherciuc a lui Ion, ţărancă 

de 37 ani, în Voitinel la 11 august 1909 

Cules de: Alexandru Voievidca învăţător 

superior în Vatra Boianului 

 

 
 

Floricică pe părete, 

Nună mari mi să şedi ! 

 

Floricică pusă-n cui, 

Nună mare să mă pui ! 

 

Azi îs nuna cea mai mari, 

Cât am fost la cununare. 

 

Mâne nuna cea mai mică, 

Da‟ poimâne mi-s nimică. 
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Subclasa B.2.1.2. 

TIP: B.2.1.2.1.[3.1.3.1.] 

 

145. 

Bucură-te soacră mare 

 

Ms.22222_0053_ 

BNro (53/785) 

„A cântat Aniţa a lui Toader Popescu, ţărancă de 

48 ani în Straja la 9 august 1908” 

Culeg.tr. : “Al. Voievidca, învăţător în Suceava” 

 

 
 

Bucură-te soacră mare, :/ 

Ţi-o vinit o lucrătoare. :/ 

 

Nici de ploaie nu-i greţoasă, 

Nici de frig nu-i friguroasă. 

 

Bucură-te soacră mare,  

Că-ţi mai vine-o lucrătoare. 

 

Şi te-a unge cu unsoare, 

Cu capu de chiutoare. 
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TIP: B.2.1.2.2.[3.1.3.1.2.1.] 

 

146. 

De-a nunţii 

 

Ms.22225_0074_BNro 

(75/1431)  

 

„A cântat Ileana a lui Vasile Flocea, ţărancă 

de 30 ani, în Sadova la 17 noemvrie 1909” 

Cules de: Alexandru Voievidca învăţător 

superior în Vatra Boianului 

 

 
 

Măcar ţine, măcar ba, 

Nora-n casă ţi-a întra ! 

Măcar ţine ori o lasă, 

Nora tot ţi-a întra-n casă ! 

Bucură-te soacră mare, 

Ţi-am adus cheptănătoare, 

Să te cheptene pe cap 

Cu-o bucat‟ de lemn de fag ! 

 

Şi-apoi cum te-a cheptăna, 

Şepte ani nu te-a mânca ! 

Iu, iu, iu şi bine-mi pare, 

C-am ajuns de soacră mare ! 

Tătă vara n-am lucrat, 

Tot de-aieste-am aşteptat, 

Nici la vară n-oi lucra, 

Tot de-aieste-oi aştepta ! 

 

De trii ori pe după masă, 

Să iasă răul din casă ! 
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Să rămâie binile, 

Să trăiască tinirii ! 

Să trăiască fetele 

C-au scărmănat penele ! 

Să trăiască şi flăcăii, 

C-au scărmănat bucălăii ! 

 

TIP: B.2.1.2.3.[3.1.1.1.2.1.3.1.] 

 

147. 

Jocul cu zestrea 

 

Ms.22225_C_0065_ 

BNro (70/1239) 

„A cântat Glicheria a lui Ioan Scherciuc, ţărancă 

de 37 ani în Voitinel la 11 august 1909” 

Cules de: Alexandru Voievidca învăţător 

superior în Vatra Boianului 

 

 
 

Ia c-oi da, că nu ţi-oi da, 

Măcar ţapa te-a mânca ! 

Perinuţa cea dintăi 

Lui Vasâle căpătăi, 
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Perinuţa cea de mniţă, 

Lui Vasâle sub costiţă, 

Douăsprezece perini mari, 

Împlute cu furnicari. 

 

Dousprezece perini mici, 

Toate împlute cu furnici, 

Să cauţi scripcari aşa, 

Toate perinile i-oi da. 

Nici în lături nu cota, 

Că uită-te la zestrea mea, 

Că tot sângur îi vide, 

Numai nu te spărie ! 

 

Zece scoarţe nefăcute 

Şi ştergare neţăsute. 

Pânza deasă şi aleasă, 

Pe stative ne mai pusă. 

Cată-n ladă, cât îi mare 

Şi într-însa nimica n-are, 

Luaţi şi-o rădicaţi, 

Dar să nu vă deşălaţi! 

 

Uitaţi-vă ochi mai bine, 

Voi n-aţi ascultat de mine, 

Plângeţi ochi şi lăcrămaţi, 

Că voi sânteţi jinovaţi, 

Că ce-aţi văzut n-aţi lăsat, 

Ce v-a fost drag aţi luat, 

V-a fost drag omu frumos 

Şi din faţă şi din dos. 
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Clasa B.2.5. 

Subclasa B.2.5.1. 

 

TIP: B.2.5.1.1.[7.3.3.1.] 

 

148. 

Oi saracu mnirele 

 

Ms.22227_0076_BNro 

(76/1540) 

„A cântat Ileana a lui Nicolai Rumedie, ţărancă 

de 17 ani în Părhăuţi la 30 ianuarie 1910” 

Cules de: Alexandru Voievidca director şcoalii 

primare în Vatra Boianului 

 

 
 

Oi saracu mnirele, 

Cum îl plâng copchilele 

/: Pe toate cărările! :/ 

 

Las‟ să plângă, lui nu-i pasă, 

Că el are-a lui mireasă, 

Şi au pus boii la car 

/: Şi-au uitat a lui amar! :/ 

 

Iu, iu, iu şi bine-mi pare, 

Ni-am împlut carul ist mare, 

/: De perini şi de scorţare! :/ 

 

Cât încoace am venit, 

Carul tot au scârţâit, 

/: Perne, scorturi au poftit ! /: 
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Maicuţă, maicuţa mea, 

Uite eu ce te-oi ruga: 

După urât vai nu mă da, 

/: Că amară mi-a fi viaţa ! /: 

 

Nu-mi lua urâtu-n casă, 

Că-i mai ghine boală-n oase, 

Di la boală mă vei scoate, 

/: Di la urât nu se poate ! /: 

 

Subclasa B.2.5.2. 

 

TIP: B.2.5.2.1.[3.VII.3.1.7.1.3.1.] 

 

149. 

Bucură-te soacră mare! 

 

Ms. 22224_anexa 2_ 

0061_BNro (60/948) 

A cântat Ileana a lui Sârghi Turcu, ţărancă de 57 

ani, în Părteştii de Sus, la 11 octomvrie 1908 

Culeg. Tr.: Alexandru Voievidca, învăţător 

superior în Vatra Boianului 
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Bucură-ti soacră mari, 

Ţi-ai adus cheptănătoari, 

Să ti cheptini pi capu, 

C-o bucat de lemn de fag. 

Uiuiu şi bine-mi pari 

Că mireasa-i fată mari; 

Am o noră ca o floare, 

De treabă şi lucrătoare. 

 

De trei ori pe după masă, 

Să scoatem răul din casă, 

Să rămâie binili, 

Să trăiască tinirii. 

Să trăiască maicuţa, 

Bine-o crescut hicuţa, 

Să trăiască fetili, 

C-am scarmanat penili. 

 

Bucură-te măi mireasă 

Că bota-i pe grindă-n casă, 

Şi-i cioplită-n patru dungi 

Cât îs spatili di lungi. 

Gioacă nunta pi surceli, 

Mai încet măi vatajeli, 

Că mireasa-i a fata 

Şi mă tem c-a lepăda. 

 

Hai noroc şi bucurie, 

După nuntă cumătrie, 

Uiuiu pi dealu gol 

Şi mireasa n-ari ţol, 

Da‟ ia faci mirili, 

Când a tundi cânili. 

Şi i-a face bărbăţelu 

Când a tunde şi căţelu. 
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Supraclasa B.3.  

Clasa B.3.1. 

Subclasa B.3.1.1. 

TIP: B.3.1.1.1.[1.1.3.1.] 

 

150. 

Hai maică şi mă pitreci 

 

Ms.22222_0038_ 

BNro (38/549) 

„A cântat Saveta a lui Vasâle Jalbă, ţărancă de 30 

ani, în Costâna, la 12 Iunie 1908” 

Culeg.tr. : “Al. Voievidca, învăţător în Suceava” 

 

 
 

Busuioc în patru crengi, 

Hai maică şi mă pitreci! 

 

Măcar calea-n giumătate, 

Să nu-mi par-aşa diparte. 

 

Pitreacă-te străinii, 

Până-n fundu grădinii, 

C-ai dat mâna cu dânşii. 

 

Busuioc în trii crenguţă, 

Hai şi mă pitreci mamuţă. 

 

Hai mămuţă, dumiata, 

Di străini m-ai sătura. 

 

Rămâi, maică, sănătoasă, 

Dacă n-ai fost bucuroasă. 



278 
 

 

Să mă vezi sara pin casă, 

Ca şi-o garofă frumoasă. 

 

Rămâi, tată, sănătos, 

Dacă n-ai fost bucuros, 

 

Să mă vezi sara pi gios, 

Ca şi-un trandafir frumos. 

 

TIP: B.3.1.1.2.[1.3.1.1.] 

 

151. 

Copilă din doi părinţi 

 

Ms.22227_A_0053_ 

BNro (153/1604) 

„Au cântat ţărancele Floarea Sulco de 20 ani şi 

Domnica Lazurca de 19 ani în Camenca (Cotul de 

Sus) la 25 august 1910” 

Cules de: Alexandru Voievidca director şcoalei 

primare în Vatra Boianului 

 

 
 

Copilă din doi părinţi, 

La ce focu te măriţu! 

 

Că bărbatu nu ţi-i mamă, 

Să-ţi ieie cuvântu-n samă! 
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Şi barbatu nu ţi-i neni, 

Să gândeşti că nu ti-a temi. 

 

Eu nici luna n-am plinitu, 

Şi la parinţi am vinitu. 

 

În grădină am întratu, 

Florili li-am blastamatu. 

 

Creşteţi flori şi nu-nfloriţu, 

Că mie nu-mi trebuiţu. 

 

Creşteţi flori ca gardurile, 

Şi-astupaţi zaplazurile, 

M-o mâncat nacazurile. 

 

Pisti prag când am calcatu, 

Părinţii m-o întrebatu, 

Bini-i fată cu barbatu? 

 

Da eu le-am zâs bini, bini, 

Pân ci-o dat venin din mini. 

 

Venin negru-nveninatu, 

Di la bărbat câştigatu. 

 

Venin negru ca otrava, 

Sufletu să deie sama! 

 

Eu îi pun borşcior de pui, 

El mi-arată biciu-n cui. 

 

Eu îi pun borşcior di peşte, 

El cu biciu mă croieşte. 

 

Şi mă-nfrică ca să beu, 

Sângile din trupu mieu! 
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Vai de mine cum să beu, 

Sângile din trupu mieu! 

 

Şi mă-nfrică doar oi be, 

Sângele din carnea me! 

 

Vai de mini cum oi be, 

Sângele din carnea me! 

 

TIP: B.3.1.1.3.[1.3.3.1.] 

 

152. 

Cumătriţă dragă 

 

Ms.22222_I_0025_ 

BNro (128/463) 

„A cântat Leon Gabor, cantor bisericesc de 42 ani, 

în Sinăuţii de Jos, la 10 mai 1908” 

Culeg.tr. : “Al. Voievidca, învăţător în Suceava” 

 

 
 

Cumătriţă dragă, hai la târg! 

/: Da ce să mai târguim, :/ 

Târguim o găinuţă. 

 

„N.B. Acest cântec se cântă în Tereblecea,  

şi are mai multe strofe, însă cântăreţul 

le-a perdut din memorie.” 
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TIP: B.3.1.1.4.[1.4.VII.1.] 

 

153. 

Nănăşel şi nănăşică 

 

Ms. 22224_anexa 2_ 

0059_BNro (58/837) 

A cântat Nicolai Catargiu, ţăran de 24 ani, în 

Capu Codrului, la 20 august 1908 

Culeg. Tr.: Alexandru Voievidca, învăţător în 

Suceavă 

 

 
 

 

Nănăşel şi nănăşică, 

Of, inima mea! (=Rf.) 

Spune-i proastei să se ducă. Rf. 

 

Dimineaţă m-am sculat, 

M-am trezit cu proasta-n pat. 

 

Mă mir că nu m-o mâncat 

Şi că teafăr am scăpat. 

 

Dimineaţa, când mă scol, 

Mă trezesc cu proasta-n ţol. 

 

Sâmbătă di cătră sară, 

M-am pornit la popa iară. 

 

Părinte, sfinţia ta, 

Am să-ţi povestesc ceva. 
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Când m-ai cununat pi mine, 

Ţi-am plătit destul de bine. 

 

Dacă mi-i discununa, 

Două suti eu ţi-oi da. 

 

Lasă vorba, nu strâca, 

Nu ti pot discununa. 

 

Ci n-ai luat sama bine, 

Cu cine-ai venit la mine? 

 

TIP: B.3.1.1.5.[2.5.2.1.] 

 

154. 

Ian poftim cu danţu-afară 

 

Ms.22222_0055_ 

BNro (55/791) 

„A cântat Cristina a lui Gheorghi Juravlia, de 26 

ani în Straja la 9 august 1908” 

Culeg.tr. : “Al. Voievidca, învăţător în Suceava” 

 

 
 

Frunză verde de nagară, :/ 

Ian poftim cu danţu-afară. :/ 

 

Că-i destul de când mâncaţi, 

Mai poftim şi mai giucaţi. 

 

Di trii ori pi lângă masă, 

Să scoatem rău din casă. 
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Să se bage bginili, 

Să trăiască tinerii. 

 

Saliacu nunu şiel mari, 

Mari bucurie ari, 

C-are-o şină ca o floare. 

 

Şi şinu ca un păun, 

Nu-i de lepădat în drum. 

 

Nună marie cu cieptari, 

Bagă mâna-n buzunari 

 

Şi-o scoate plină de bani 

Şi-i dă şabăs la scripcari. 
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Subclasa B.3.1.2. 

 

TIP: B.3.1.2.1.[1.4.4.1./4.5.4.1.] 

 

155. 

Nevăstuică dragă 

 

Ms. 22224_anexa 1_ 

0011_BNro (216/2102) 

A cântat Dumitru Obşitari, orăşan (zidar) de 

38 ani, în Suceavă, la 7 iuni 1914 

Culeg. Tr.: Alexandru Voievidca, director al 

şcoalei primare centrale din Boian 

 
 

Nevăstuică dragă, 

Mândră ca şi-o fragă, 

Ca floarea din mai, 

Ai barbat ori n-ai? 

Dacă n-ai bărbat, 

Eu ţi-oi fi hargat 

Şi colea în zori, 

Merge-om printre flori. 

 

Printre străturele, 

Printre floricele, 

Noi ne-om preumbla, 
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Şi te-oi dezmierda. 

Şi ne-om săruta 

Şi tu vei uita 

Că nu ai bărbat 

Şi că ţi-s hargat. 

 

TIP: B.3.1.2.2.[3.4.4.1./3.1.] 

 

156. 

De trii ori pe după masă 

 

Ms.22225_0068_ 

BNro (69/1237) 

„A cântat Glicheria a lui Ioan Scherciuc, ţărancă de 

37 ani în Voitinel la 11 august 1909” 

Cules de: Alexandru Voievidca învăţător superior 

în Vatra Boianului 

 

 
 

De trii ori pe după masă, 

Nu-mi da drumu soacra-n casă. 

De trii ori pe lângă şâp, 

Nu-mi da soacra să mănânc. 

De trii ori pe lângă horn, 

Nu-mi da soacra ca să dorm. 
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Hai moşnege să giucăm, 

Că fata o mărităm, 

Vai di capu-i cui o dăm ! 

Că bine-l mai îmbrăcăm, 

Om puni coatele-n masă, 

Şi ni-om face larg în casă ! 

 

Hai moşnege la giucat, 

Că de fată am scăpat ! 

Bine-am dat-o di la noi, 

De-amu nu vine „napoi ! 

Hai moşnege şi-om dormi 

Şi-oleacă ni-om hodini ! 

 

Hai moşnege la mâncare 

Să mai prindem la puteri, 

Să ne facem iar averi 

Şi să trăim cu plăceri! 

Şi ni-om face car şi boi 

Şi-om gospodări şi noi ! 
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Clasa B.3.5. 

Subclasa B.3.5.2. 

 

TIP: B.3.5.2.1.[7.1.3.1.] 

 

157. 

Fudula 

 

Ms.22222_I_0065_ 

BNro (183/788) 

„A cântat Aniţa a lui Toader Popescu, ţărancă de 

48 ani, în Straja, la 9 august 1908” 

Culeg.tr. : “Al. Voievidca, învăţător în Suceavă” 

 
 

/: Mărita-m-aş să nu şăd, :/ 

/: Numai câmpul să mi-l văd. :/ 

 

Câmpul l-a lucra bărbatu, 

Eu să mătur, s-aştern patu, 

 

Apoi-n oglindă, în fereastă, 

Să văd ni se stă nevastă. 
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MACROGRUPA C 

 

Supraclasa C.1.  

Clasa C.1.1. 

 

TIP: C.1.1.1.[2.1.1.1.1.1.1.1.] 

 

158. 

La iertăciune 

 

Ms.22225_A_0086_ 

BNro (86/1879) 

„Au cântat ţărancele Maria Şorodoc de 13 ani şi 

Zenovia Cifan de 53 ani în Vicovu de Jos la 14 

iunie 1912” 

Cules de: Alexandru Voievidca director şcoalei 

primare în Vatra Boianului 

 

 
 

Frunză verdie mărăcinie, 

Ie-ţi, mireasă, iertăciune, 

Di la mamă, di la nenie, 

Di la părinţii cu jelie. 
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Di la păru din ogradă, 

Di la măru din livadă, 

Di la fraţi, di la surori, 

Di la grădina cu flori. 

 

Di la strat cu busuioc, 

Di la flecăi, di la gioc, 

Di la strat cu tămâiţă, 

Di la fetie din portiţă. 
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ANEXA 

REPERTORIU INSTRUMENTAL RITUAL 
 

Deoarece repertoriul ritual instrumental din obiceiurile de colindat 

ale mascaţilor la Anul Nou şi cel din ritualurile funerare familiale este 

reprezentat în fondul Voevidca prin melodii unice la o funcţionalitate 

rituală, le publicăm în cadrul ANEXEI la Capitolul 1 şi Capitolul 3, 

continuând ordinea numerotării antologice. 

 

Capitolul 1. Melodii rituale instrumentale în obiceiurile de Anul Nou 

 

159. 

Malanca 

Ms.22226_0043_ 

BNro (43/1201) 

„A cântat din vioară lăutarul sătesc Pamfil Furcaș de 

52 ani, în Frătăuțul Nou la 8 august 1909” 

Culeg.: „Alexandru Voievidca, învățător superior în 

Vatra Boianului” 
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Este o melodie de joc cu structură celular-motivică la baza construcţiei 

frazei, permiţând construcţia frazelor noi din materialul lexical prexistent. Este 

o piesă cu pendulare modală la terţa inferioară în cadrul perioadelor muzicale - 

formate din două fraze rezultate din repetiţie variată cadenţial -, de la do doric 

(cu treapta a 3-a fluctuantă prin cromatizare instrumentală doar în incipit) la la 

acustic 3 (istric). 

Forma arhitectonică este AAkBBkCCkDDk. Formulele cadenţiale sunt 

preluate de la frază la frază melodică conform schemei de variaţie cadenţială: 

do doric = 1-VI/1-VI/1-VI =1 în la acustic 3/la acustic 3 = 4-1+1 (Coda). 

Ultima perioadă melodică rămâne în centrul modal la, acesta fiind întărit şi de 

Coda.  

Ritmul, de structură ternară, metric, se pliază pe pulsaţii şi pe pulsaţii 

divizate fie melismatic, fie prin turnuri instrumentale cu caracter tehnic 

variaţional. Incipitul se impune ritmic prin celula punctată, care se reia doar în 

fraza C.
39

 

160. 

La uratul de Sfântul Vasile 

Ms.22226_0046_BNro 

(46/1350) 

„A cântat din vioară lăutarul sătesc Gheorghe 

Todosan de 32 ani, în Ostrița la 17 octombrie 

1909” 

Culeg.: „Alexandru Voievidca, învățător 

superior în Vatra Boianului” 

 

 

                                                           
39

 În volumul Melodii de joc din Moldova, 1990, Iaşi, în col. „Caietele Arhivei de 

Folclor”, IX, autorii Florin Bucescu şi Viorel Bârleanu tratează separat melodiile rituale 

de joc în clasificarea jocurilor polpulare, motiv pentru care acestea nu intră la nicio 

categorie tipologică delimitată. Deoarece modelul de clasificare tipologică a melodiilor 

de joc popular propus de Corneliu Dan Georgescu în vol. Jocul popular românesc, 

1984, Bucureşti, Editura Muzicală, în „Colecţia naţională de folclor” necesită o 

revizuire, mă limitez la evaluarea structurală a melodiilor singulare, urmând să revin la 

acestea în cadrul unui volum ulterior, dedicat repertoriului instrumental din fondul 

Voevidca, ce va fi sistematizat tipologic. 



292 
 

Este o melodie de joc cu structură motivică, un motiv fiind de 

extensiunea a două măsuri binare de doi timpi. Caracteristică melodiei 

este repetarea fiecărui motiv, fraza amplă fiind formată din trei motive 

repetate: A = aa/bb/cck. Forma arhitectonică este bifrazală - AAk -, 

variaţia cadenţială din Ak făcându-se în ultimul motiv variat cadenţial al 

frazei A – ck1. Structura modală este ionic cu treapta a 4-a fluctuantă, 

relaţia cadenţială a motivelor în cadrul frazei este: 5.5.5.5.4.8.1. 

 

Capitolul 3. Repertoriul instrumental funebru 

 

3.1. Semnalul instrumental funebru intitulat Buciumul la mort, 

conform modelului tipologic propus de Corneliu Dan Georgescu pentru 

clasificarea semnalelor de bucium
40

, ar putea fi încadrat în categoria I, 

caracterizată prin structură minoră: Armonice: 5-[13]6-8-9-10. În 

categoria semnalelor de bucium analizate şi clasate de Corneliu Dan 

Georgescu, în care sunt incluse şi 3 semnale funebre culese din Fundu 

Moldovei şi Câmpulung, toate cu structura majoră, nu există niciun 

model asemănător celui cules de Voievidca în Gura Sadovei în 1910.  

Structura melodică a acestui semnal este minoră, fiind un exemplar 

unic în repertoriul semnalelor de bucium culese şi tipologizate până în 

prezent în bibliografia etnomuzicologică.  

Structura lexicală este celular-motivică, iar forma semnalului 

funebru este de perioadă pătrată, formată din două fraze de tip 

antecedentă-consecventă , fiecare frază fiind formată din două motive (a, 

b): A (ab) B (a1b1k). 

Pentru reprezentarea tipologică a acestei piese unicat în tipologia 

realizată de Corneliu Dan Georgescu adăugăm o categorie nouă, pe care 

o numim categoria X, ce utilizează armonicele 5-6-8-9-10, cu [13] 

răsturnat intercalat. 

Observaţie: Din toate categoriile clasate pe baza combinaţiei de 

armonice lipseşte la1 natural = 440 Hz, deasemenea lipsesc toate 

combinaţiile armonice care generează profiluri melodice minore. 

Puţinele profiluri celular-motivice minore existente sunt integrate în 

cursusuri melodice cu alură generală majoră. 

 

  

                                                           
40

 Corneliu Dan Georgescu, Repertoriul pastoral – semnale de bucium, 1987, 

Bucureşti, Editura Muzicală, în „Colecţia naţională de folclor” 
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161. 

Buciumul la mort 

 

Ms.22226_0028_BNro 

(28/1438)  

„Auzit la o înmormântare în Gura sadovei la 

17 noemvrie 1910” 

Cules de: Alexandru Voievidca învăţător 

superior în Vatra Boianului 

 

 
 

3.2. Jocul instrumental funebru, intitulat Hora bradului, este 

atestat în colecţie ca o practică simbolică istorică, ieşită din uz, ştiind că 

în ritualul funerar bradul este, la tinerii necăsătoriţi defuncţi, simbol al 

nunţii mortului. Culeasă din Gura Sadovei în 1911, Hora bradului apare 

ca o variantă a horei boiereşti în metru binar de factură ternară, respectiv 

măsuri de 2 timpi divizaţi ternar. În modelul tipologic al jocului popular 

românesc realizat de Corneliu Dan Georgescu, Hora bradului se 

încadrează în familia tipologică I (Brâu-Sârbă-Horă), subfamilia II 

(Sârbă-Horă), diviziunea 4 (Sârbă-Horă de tip „vocal”). Sub aspect 

formal este o formă de lanţ cu frazele repetate variat în cadenţe: 

AAkBBkCCk, lexicul de bază fiind celular-motivic. Este o piesă 

instrumentală de factură majoră, cu 2 centri modali plasaţi în relaţie 

intervalică de 1-1 prin omonimie modală şi 1-4. Primele două perioade 

ale horei se clădesc pe un ambitus de sextă-septimă plasat în registrul 

mediu-acut, iar perioada a III-a se clădeşte pe un ambitus de sextă-

septimă în registrul acut. 

Fiind vorba de un exemplar unic în colecţia mss. Voevidca, ne 

limităm la aceste observaţii, cu precizarea că există variante ale acestei 

melodii în colecţiile ulterior publicate de diverşi sprecialişti, fiind 

prezente şi în practica jocului tradiţional general actual, însă neavând 

funcţie rituală funebră, ci funcţie protocolară şi spectaculară.  
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162. 

Hora bradului 

 

Ms.22226_0339_ 

BNro (339/1691) 

„A cântat din vioară lăutarul sătesc Gheorghi 

Chiciu de 36 ani din Gura Solcei în curtea boierului 

G. Kopri în Iacobeşti la 25 august 1911” 

Cules de: Alexandru Voievidca director al şcoalei 

primare în Vatra Boianului 
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INDICE AL LOCALITĂŢILOR DE CULEGERE 
 

Localitate Ani de 

cule-

gere 

Mss.BNro Nr. în 

Antolo-

gie 

Badeuţi 1909 Ms. 22224_anexa 2_0068_BNro 

(67/1062)  

134 

Bahrineşti 1910 Ms.22.219_0011_BNro(11/1593); 

Ms_22220_0008_BNro (8/1600) ;  

Ms.22227_0078_BNro (78/1597) 

23, 111, 

123 

Balaceana 1908, 

1911 

Ms. 22.219_0038_BNro(37/509); 

Ms. 22.219_0024_BNro(23/1703) 

25,39 

Banila-

Mold. 

1914 Ms.22218_anexaVI_0002_BNro 

(98/2248)  

71 

Boian 1909, 

1912,  

1914 

Ms.22219_0006_BNro(6/1001); 

Ms. 22.219_0022_BNro(21/982); 

Ms.22219_0001_BNro(1/2143); 

Ms. 22224_anexa 2_0062_BNro 

(61/977); Ms. 22224_anexa 2_ 

0065_BNro (64/988); Ms. 22224_ 

anexa 2_0064_BNro (63/985); 

Ms.22227_0081_BNro (81/1712)  

14, 35, 

41, 120, 

125, 

131, 

140 

Boian-

Hliniţa 

1909 Ms. 22.219_0016_BNro(16/998); 

Ms.22224_anexa2_0002_BNro 

(2/1000); Ms. 22224_anexa 2_ 

0052_BNro(51/993); Ms.22218_anexa 

III_0001_BNro (1/996); Ms. 22224_ 

anexa 2_0066_BNro (65/989); 

Ms.22224_anexa2_0063_BNro 

(62/979); Ms.22218_anexa VI_ 

0003_ BNro (3/997)  

15,55, 

62,86, 

127, 

128, 

143 

Bosanci 1908 Ms.22222_0060_BNro (61/495) 47 

Botuşana 1908 Ms.22.219_0018_BNro(18/859) 28 

Broscăuţii 

Vechi 

1908 Ms.22225 _0008_BNro (8/370); 

Ms.22225_0008_BNro(12/370); 

Ms.22218_anexaV_0041_BNro 

(41/354);  

67,8, 88 

Bucşoaia 1907 Ms.22220_0019_BNro (19/123) 109 



296 
 

Localitate Ani de 

cule-

gere 

Mss.BNro Nr. în 

Antolo-

gie 

Burla 1909 Ms.22225_BNro_0045(45/1112); 

Ms.22225_0045_BNro(45/1112) 

44,54 

Cacica 1908 Ms.22224_anexa2_0055_BNro 

(54/851) 

57 

Calafindeşti 1914 Ms.22224_anexa 2_0011_ BNro 

(10/2073)  

89 

Cameanca 

(Corul de 

Sus) 

1910 Ms.22220_0011_BNro (11/1616);  

Ms.22220_0009_BNro(9/1612); 

Ms. 22224_anexa 2_0080_BNro 

(79/1622); Ms.22227_A_0053_BNro 

(153/1604)  

105, 

115, 

122, 

151 

Capu 

Codrului 

1908 Ms. 22224_anexa 2_0059_BNro 

(58/837);  

153 

Câmpulung  1908 Ms. 22.219_0019_BNro (19/882); 

Ms. 22.219_0033_BNro (32/717) 

11,37 

Ceahor 1909 Ms.22218_anexa IV_0001_ BNro 

(1/1366) ; Ms.22222_I_0017_ 

BNro (119/1358)  

72, 139 

Cernăuţi 1907, 

1914 

Ms.22.219_0040_BNro(39/2019); 

Ms.22219_0004_BNro(4/2215); 

Ms.22218_anexaI_0016_BNro 

(14/2228); Ms. 22218_anexa III_ 

0012_BNro (12/205)  

5, 43, 

49, 66 

Costâna 1908 Ms.22222_0059_ BNro (60/542);  

Ms.22222_0038_BNro (38/549) 

84, 150 

Cotul 

Ostriţei 

1914 Ms. 22.219_0041_BNro(40/2166) 38 

Crasna 1914 Ms.22218_anexa III_0006_BNro 

(6/2179)  

76 

Dimca 1910 Ms.22.219_0039_BNro(38/1588);  

Ms.22227_0077_BNro (77/1579) 

10, 124 

Dragoieşti 1907 Ms.22218_anexaV_0018_BNro 

(18/198);  

74 

Frasin 1907 Ms.22219_0007_BNro (7/121) 6 

Frătăuțul Nou 1909 Ms.22225_A_0032_BNro (22/1196) 51 
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Localitate Ani de 

cule-

gere 

Mss.BNro Nr. în 

Antolo-

gie 

Frătăuțul 

Vechi 

1909 Ms.22225_0033_BNro (33/1217);  

Ms.22220_0012_BNro(12/1219) 

98, 108 

Fundul 

Sadovei 

1908 Ms_22220_0014_BNro (14/727) 114 

Galaneşti 1909 Ms.22.227_A_0022_BNro(129/1234) 32 

Gura Solcii 1907 Ms. 22.219_0028_BNro (27/313) 12 

Horodnicul 

de Jos 

1912 Ms.22.219_0009_BNro(9/1786);  

Ms.22224_anexa1_0049_BNro 

(261/1782);  

Ms.22227_0084_BNro (84/1783)  

1, 24, 

130 

Horodnicul 

de Sus 

1909; Ms.22.219_0014_BNro(14/1153); 

Ms.22225_0040_BNro (40/1168);  

Ms_22220_0013_BNro(13/1155) 

2,75, 

101 

Igeşti 1909 Ms.22225_0010_BNro(10/1279);  

Ms.22225_0012_BNro(12/1292)  

59, 96 

Ilişeşti 1908 Ms.22.219_0017_BNro (17/950) 3 

Iordăneşti 1910 Ms.22219_0005_BNro(5/647);  

Ms.22227_0082_BNro (82/1640) 

33, 121 

Leheceni 1909 Ms.22224_anexa2_0051_BNro 

(50/995) 

56 

Liteni 1907 Ms.22218_anexaII_0007_BNro 

(8/179)  

70 

Lisaura 1909 Ms.22218_anexa V_0048_ BNro 

(52/1419)  

80 

Mahala 1908, 

1909, 

1914 

Ms.22.219_0015_BNro(15/1010); 

Ms.22218_anexaI_0011_BNro 

(12/327); Ms.22218_anexa V_ 

0016_BNro(16/2153); Ms.22224_ 

anexa 2_0018_BNro (17/2158)  

20, 52, 

58, 92 

Marginea 1909 Ms.22225_0042_BNro(42/1138) 69 

Mănăstirea 

Humorului 

1913 Ms. 22224_0077_BNro (196/1908) 129 

Mologhia 1909 Ms.22225_0035_BNro(35/1373) 53 

Muşeniţa 1909 Ms. 22224_anexa 2_0048_BNro 

(47/1088); 

81 
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Localitate Ani de 

cule-

gere 

Mss.BNro Nr. în 

Antolo-

gie 

Oprişeni 1909 Ms.22.219_0012_BNro(12/1498); 

Ms.22219_0030_BNro(29/1707); 

Ms. 22.219_0026_BNro(25/1517);  

Ms.22220_0007_BNro (7/1497)  

17,29,3

6, 110 

Ostriţa 1908, 

1909 

Ms.22219_0020_BNro(20/1349); 

Ms.22222_0050_BNro (58/617); 

Ms_22220_0002_BNro(2/1520);  

Ms.22224_anexa1_0015_BNro 

(222/614); Ms.22225_0072_BNro 

(73/1347)  

22, 50, 

102, 

133, 

138 

Pătrăuţi de 

Jos 

1910 Ms.22.219_0010_BNro(10/1623); 

Ms.22225_A_0080_BNro (80/1627) 

19, 132 

Pătrăuţi de 

Sus 

1909 Ms.22225_0005_BNro (5/1298);  

Ms.22225_0005_BNro (5/1298) 

78, 95 

Părhăuţi 1910 Ms.22222_00063_ BNro (64/1530);  

Ms.22227_0076_BNro (76/1540) 

91, 148 

Pârteşti de 

Sus 

1908 Ms.22224_anexa 2_0054_BNro 

(53/943); Ms. 22224_anexa 2_0061_ 

BNro (60/948)  

87, 149 

Pojorâta 1913 Ms.22220_0001_BNro(1/2014);  

Ms.22225_B_0091_BNro (253/1967) 

116, 

126 

Prescăreni 1912 Ms.22220_0010_BNro(10/1727) 106 

Ropce 1912 Ms.22.219_0032_BNro(31/1739); 

Ms.22225_A_0074_BNro (74/1743);  

Ms.22225_0082_BNro (83/1745) 

18, 

118, 

137 

Rus 

Mănăstioara 

1908 Ms. 22.219_0034_BNro (33/382); 

Ms.22.219_0025_BNro(24/412); 

Ms.22222_0066_BNro (67/414);  

Ms.22220_0016_BNro (16/415)  

9,40, 

94, 117 

Rus-Plavar 1908 Ms. 22.219_0035_BNro(33/382);  

Ms.22220_0018_BNro(18/384) 

7, 113 

Rus-Poieni 1909 Ms. 22224_anexa 2_0050_BNro 

(19/1034) 

136 

Sadova 1909 Ms.22225_0074_BNro(75/1431) 146 

Satul Mare 1914 Ms.22225_0083_BNro(84/2233) 142 
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Localitate Ani de 

cule-

gere 

Mss.BNro Nr. în 

Antolo-

gie 

Sinăuţii de 

Jos 

1908, 

1909 

Ms.22222_0072_BNro (75/462); 

Ms.22218_anexa IV_0014_ BNro 

(16/452);  

Ms.22225_0034_BNro(34/1456); 

Ms.22225_0030_BNro(30/1457); 

Ms.22222_I_0025_ BNro (128/463) 

4,46, 

63,82, 

152 

Siret 1909 Ms. 22.219_0023_BNro(22/1098); 

Ms.22225_BNro_0046(46/1103) ;  

Ms.22225 _0046_BNro(46/1103) 

31,45, 

64 

Stăneştii de 

Jos 

1909 Ms_22220_0006_BNro(6/1484) 100 

Stânca 

Roşie 

1913, 

1914 

Ms.22219_0003_BNro (3/2225); 

Ms.22218_anexa V_0009_ BNro 

(9/2023)  

13, 73 

Storojineţ 1909, 

1910, 

1911 

Ms. 22.21_0013_BNro(13/1321);  

Ms. 22224_anexa 2_0090_BNro 

(89/1662); Ms.22220_0005_BNro 

(5/1304)  

16, 79, 

104 

Straja 1908 Ms.22222_0053_BNro (53/785);  

Ms.22222_0055_BNro (55/791);  

Ms.22222_I_0065_BNro (183/788) 

145, 

154, 

157 

Suceavă 1907, 

1908, 

1914 

Ms.22.219_0037_BNro (36/953); 

Ms.22219_0008_BNro(8/149); 

Ms. 22.219_0027_BNro(26/335); 

Ms.22219_0002_BNro(2/2117);  

Ms. 22224_anexa 1_0011_BNro 

(216/2102)  

8,27, 

30,42, 

155 

Stulpicani 1908 Ms. 22222_anexa I_0059_BNro 

(175/657); Ms. 22220_0015_BNro 

(15/627); Ms.22218_anexa III_0052_ 

BNro (52/654) 

48, 

107, 

135 

Tereblecea 1908 Ms.22222_0015_BNro (15/478) și 

22222_0025_BNro(25/478);Ms.22222

_0061_BNro(62/484);Ms.22222_0062

_ BNro(63/481); Ms.22222_anexaI_ 

0005_BNro (106/476) 

61,65, 

77,85 
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Localitate Ani de 

cule-

gere 

Mss.BNro Nr. în 

Antolo-

gie 

Uideşti 1909 Ms.22224_anexa2_0067_BNro 

(66/1038) 

119 

Vicovul de 

Jos 

1912  Ms. 22.219_0029_BNro(28/1822);  

Ms.22224_anexaII_0084_BNro 

(83/1806); Ms.22225_A_0086_ 

BNro (86/1879)  

34, 90, 

158 

Vicovul de 

Sus 

1912 Ms_22220_0003_BNro(3/1834) 99 

Videşti 1908 Ms.22220_0017_BNro (17/384a) 112 

Voitinel 1909 Ms.22225_0031_BNro(31/1254);  

Ms_22220_0004_BNro(4/1253);  

Ms.22225_0071_BNro(72/1251);  

Ms.22225_0070_BNro(71/1244);  

Ms.22225_C_0065_BNro (70/1239);  

Ms.22225_0068_BNro (69/1237) 

97, 

103, 

141, 

144, 

147, 

156 

Volcineţ 1912 Ms.22219_0036_BNro(35/1758); 

Ms.22.219_0031_BNro(30/1767); 

Ms.22224_anexa2_0071_BNro 

(70/1771)  

21, 26, 

60 

Volovăţ 1909 Ms.22225_0003_BNro(3/1124); 

Ms.22225_0003_BNro(3/1124)  

68,93 

 


