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Este foarte greu să înţelegi ce este Doina dacă nu o auzi sau dacă nu 
ţi-o explică cineva care o cunoaşte, iar s-o întâlneşti de-adevăratelea 
e şi mai greu. Doina e ceva spontan. O poţi surprinde pe furiş aşa 
cum ai vedea o cărpioară în pădure. Să nu te gândeşti că ceea ce vezi 
la televizor pe posturile etno sau pe diferite scene folclorice este ade-
vărata doină. Este exact diferenţa dintre viaţă şi teatru. Doina este 
viaţă. Pentru că n-am cunoscut cu adevărat doina, în acest capitol  
voi lăsa mai mult să povestească pe cei care o știu și o cântă. 

Un melos arhaic și cuvinte 
potrivite după sufletul  

celui care cântă 

Prinţul Ştefan

Am auzit doine mai ales în copilărie, când doicile noastre 
mai cântau pe lângă noi, copiii; nu se fereau, că le eram 
tare dragi... Oltenia era plină de doine, prin Gorj, prin 
Mehedinți, dar am auzit că în multe părți ale țării se 

cânta în acest fel. Unii cântă și cu instrumente, cu fluierul 
sau cu cavalul, mai ales, ciobanii la oi. Se mai aude și cu 

cobza, și bărbați și femei.

Profesorul
Mircea Vulcănescu

Melos – melodie, firul cântecului, linia 
melodică (dincolo de versuri). 

Etnomuzicolog – etnolog specializat pe 
muzică.

Fonograf – primul aparat utilizat pentru în-
registrarea și redarea sunetelor. A fost inven-
tat în a doua jumătate a secolului al XX-lea 
și a slujit cercetărilor și alcătuirii arhivelor 
etnografice în perioada de glorie a cercetării 
satelor românești. 

Când vine vorba de doină și de alte 
cântece vechi țărănești îmi aduc 

aminte de Constantin Brăiloiu; am 
lucrat împreună în campania mono-

grafiștilor, la Drăguș, în 1929. Se trăgea 
dintr-o veche familie boierească din 

Oltenia; un strămoș de-al lui îi fusese 
dregător de nădejde lui Constantin 

Vodă Brâncoveanu. Toto, cum îi spu-
neau cei din familie, era o persoană 
foarte serioasă, dar și foarte caldă, 

apropiindu-și cu ușurință oamenii. Era 
un bun muzician. Studiase muzica de 
mic și în țară și în străinătate, iar pro-
fesorii săi îl considerau genial. Cu toate 
că se apropiase prin studiu de muzica 
clasică, savantă, adevărata lui pasiune 
era folclorul și nu doar cel românesc. 

Considera că prin muzica aceasta 
simplă și foarte încărcată afectiv s-ar 
putea petrece o reînnoire culturală. 
În ani ’40 preda la Conservatorul din 
București un curs de folclor muzical, 

care după câțiva ani a intrat în progra-
mul obligatoriu al studenților. A fost o 

personalitate cunoscută în toată Europa 
și mai multe țări îi datorează arhive 
importante de înregistrări de folclor. 
Împreună cu directorul Muzeului de 

Etnografie din Geneva a fondat Arhiva 
Internațională de Muzică Populară, pe 
care a condus-o până la sfârșitul vieții. 

Doina de la bătrâni către 
tineri, un scurt documentar 
în limba franceză, 
realizat de cercetători ai 
Institutului de Folclor 
al Academiei Române 
„Contantin Brăiloiu” 
din București, cu ocazia 
prezentării Doinei la 
UNESCO.

Ţăranii adevăraţi – cei puţini care mai există prin sate – cântă uneori nişte 
cântece în care tristeţea se amestecă cu gândul la rosturile lumii. Dacă ar fi 
cineva prin preajmă, s-ar înfiora! Le cântă însă în singurătate, căci aceste cântece 
sunt ca o spovedanie. Dau pe faţă necazul omului, gândul lui cel mai intim. Dar 
tot cântând aşa, cântăreţii încep să se vindece de tristeţe. Cântecele acestea se 
numesc doine. Odinioară, ţăranii se însoţeau cu doinele pe la muncile lor şi 
în orice moment în care simţeau nevoia de a-şi uşura sufletul cântând. Prima 
oară am auzit doina într-o iarnă, la bunica… M-am trezit din somn pentru că 
mi s-a părut că plânge… Dar ea cânta… țesea şi cânta un cântec atât de straniu, 
încât m-a cuprins un fel de teama… Doina este arhaică, învăţată după ureche 
din bătrâni, în familie. În Bucovina i se spune cântec bătrânesc. Există diferite 
variante, după regiune. Melodia e simplă, monotonă, murmurată, icnită, 
întreruptă de sunete bolborosite (îm-îm… dui-dui... aaai... a-bubu-bu... a bui-
bui... ). Din când în când melodia dispare în spatele cuvintelor ritmate. Versurile 
sunt şi ele parte moştenite, parte spontane. Se imporvizează mult. Vorbesc 
despre diferite necazuri ale omului şi le găsesc rezonanţe, de obicei, în natură. 
(Doina Lavric-Parghel, interpretă de muzică veche românească, din Bucovina, n. 1955)

Cine nu-i mâncat de rele 
N-a mai şti cânta de jele...

De n-ar fi doine pe lume, 
ai vedea fete nebune 
şi neveste duse-n lume...

Cine-o născocit cântatul, 
ierte-i Dumnezeu păcatul...

Stejărel tăiet de-asară, 
Mult am plâns eu astă-vară, 
Mult am plâns și-am tras năpaste 
Pentru om cu ochii albaștri… 
Foaie verde rug și-o salcie,  
Tu te duci, bade, sărace, 
Tu te duci, bade, sărace, 
Eu cu doru’ tău ce-oi face? 
Că inima mi se frânge  
Și n-am, Doamne, cui mă plânge…

05Doina

Fată din Țara Lăpușului, jud. Maramureș. Doinitul se învăța 
din copilărie și era considerat un mare dar, căci nu oricine putea 
doini.

Iată-l pe Constantin Brăiloiu (bărbatul brunet, 
îmbrăcat în costum, care stă în picioare) în 
acțiune, înregistrând cu fonograful un bătrân 
din satul Drăguș - Țara Făgărașului, jud. Brașov, 
în anul 1929. Aceste înregistrări de muzică 
tradițională diversă – nu doar doine – reprezintă 
astăzi un tezaur extraordinar de prețios pentru 
etnomuzicologi, căci oricât ai încerca să găsești 
astăzi, printre țăranii acestei generații, muzica și 
graiul de acum o sută și mai bine de ani, nu vei 
reuși... Gândește-te că acest bătrân s-a născut și 
a deprins cântatul puțin după mijlocul secolului 
al XIX-lea, de vreme ce în 1929 era așa de în 
vârstă...

Soții și copii din Voievodenia, Țara Făgărașului, jud. Brașov, 1913. 
Fotografie făcută să fie trimisă soților plecați în America la muncă. Cât 
dor și cât greu or fi tras aceste femei, așteptând întoarcerea bărbaților 
acasă...
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Hori – să nu faci confuzia cu horă – dans; 
aici cuvântul hore/hori se referă la doină. 
Doină este însă, în mod surprinzător, un 
cuvânt cunoscut mai mult oamenilor de 
știință decât celor care cântă. Este un cuvânt 
propus pentru a numi unitar acest gen 
muzical, pe care oamenii îl denumesc diferit 
în diferitele zone ale țării și în afara ei; 
trebuie să știi că acest fel arhaic de a cânta 
este practicat, cu nuanțe specifice, și în alte 
zone ale lumii. 

Ornamentică – toate sunetele care 
împodobesc linia melodică, în cazul doinei 
felurite înflorituri, inflexiuni ale glasului și 
sunete guturale care dau specificul acestui 
mod de a cânta.

Dacă trăiești sau ai rude la țară, poți întreba cine mai știe 
cântece bătrânești și, poate, ți le-o putea și cânta. Notează 
cuvintele sau înregistrează. Doina poate răsări de unde nu 
te-aștepți!

Ce crezi, există un înlocuitor al doinei în zilele noastre? 

Ultimele doine?
 D
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Războiu’, arză-l-ar focu’, 
Că el mi-o mâncat norocu’; 
Războiu’, arză-l-ar para, 
ca el mi-o mâncat tihneala...

 D
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Izvoraș cu apă rece 
Pe la poarta maichii trece, 
Mere maica să se spele, 
Dă de lacrimile mele...

 D
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Câta jele-o fost pe lume, 
Tătă m-o ajuns pe mine. 
Câtă jele-i pe pământ, 
Tătă m-o agiuns, pi rând. 
Câtă jele-n lume este 
Tătă-n mine sî oprești...
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— Frunză verde-n trei araci 
Rabdă inima şi taci! 
— Am răbdat cât am putut, 
Da amu m-o străbătutut...

 D
e 
do

r 

De-ar fi doru’ ca vântu’ 
S-ar aprinde pământu’...

N-o știu de la nimeni, cântarea asta eu am făcut-o! Ș-am 
mai făcut și altele... Că eu taaare-am mai fost năcăjită, nu 
pot eu să-ți spun matale cât de năcăjita am fost... Și mă 
chema lumea, peste tăt mă chema și mă punea să le cânt și 
nime nu știe durerea me, că nu mă arătam, da’ eu năcazul 
meu îl cântam și după aceea râdeam ,uite-așa și nimeni nu 
știa ce-i în sufletu’ meu, da’, mă chema lumea... Și, câte-
odata, atuncea, pe loc iesea cântarea, nici eu nu știu cum... 
Că eu îmi cântam focu’... Doamne, Măicuța Domnului, eu 
dacă n-aș fi avut cântecu-aiesta apoi acuma nu mai eram...
(Dafina Florea din Ilișești, jud. Suceava , cca. 1907-1987)

Or dispărut multe hori. Cu cânepa nu mai horește nimeni. 
Nu mai seceră nimeni, numai combinele, combinele nu 
horesc. Numai cu oile am mai putea hori. Nu știe tineretul 
a hori. Nu se mai horește cu boii. Cu cătănia, cât de mândru 
cânta fetele de băieții în cătane, cât de mândru cânta băieții 
de fete... Nu mai cântă. (Nicolae Pițiș, n. 1939)

Horitul se moștenește, nu se învață. Străbunica Dochia din 
Stoiceni horea, la fel și mama mea, Nastasia lu’ Pavăl din 
Fânațe. Tot așa se întâmplă și cu horile. De aceea nu poți 
hori niciodată de două ori la fel și nici nu poți transmite o 
horă întocmai. Fidelitatea ține de stare, eventual de text, 
oarecum de linia melodică, niciodată de ornamentică. 
Înflorirea melodiei, atât de simplă la originea ei, crează o 
senzație unică, de învăluire, de uitare de sine, de mister. 
Prin urmare nu vei auzi niciodată doi horitori horind la 
fel. Omul horește după cum i-e glasul, după cum i-e firea, 
după starea lăuntrică din acel moment. Cine preia horea o 
îmbogățește cu emoția, trăirea și sensibilitatea lui… și așa  
la nesfârșit. (Grigore Leșe, n. 1954)

Bătrână din Bucovina, începutul secolului 
al XX-lea. 

Ascultă-l pe Nicolae 
Pițiș horind jalea unei 
bătrâneți în singurătate. 
Ascultă cu atenție cu-
vintele. Ce crezi, e vorba 
chiar de o pasăre sau e 
doar o metaforă?

Pe podina fântânii
Plânge mama miresii
Da ea plânge și jelește
După fată-și bănuiește
Da ea plânge și suspină
Că-i mer(g)e fată străină. 
Miresucă draga mea
Mulțumește mâni-ta
Că frumos te-a legănat
Tânără te-o măritat. 
Că te-a legănat în soare 
Și te-a crescut ca pe-o floare.

Există câteva teme, să le zicem surse 
de tristeţe. Adesea însă e doar triste-
ţea, motivul rămâne neştiut. 

• de dor 
• de jale 
• de dragoste 
• de înstrăinare – când se mărita fata 
   departe de casa părintească 
• haiducești 
• păstorești 
• de cătănie/război 
• de noroc

Nevastă din Gorj, prima parte a secolului 
al XX-lea. 

Mireasă din Țara Lăpușului, 2015. O să ți se 
pară ciudat, dar sentimentele omului în clipe 
de răscruce ale vieții sunt foarte amestecate. 
Nunta e mare bucurie, pentru un nou început, 
dar poate fi și tristețe pentru sfârșitul unei 
etape a vieții și despărțirea de casa părintească. 
De aceea există și doină de mireasă. 

Nicolae Pițiș din Țara Lăpușului, 
jud. Maramureș. Este unul dintre 
prea puținii care mai știu a cânta 
doine. A primit titlul Tezaur Uman 
Viu. În această zonă, doina se mai 
numește hore în grumaz, hore cu 
noduri sau hore lungă. Sunt cuvinte 
sugestive pentru că în timpul 
cântecului sunetul pare a se înnoda și 
deznoda în grumazul cântărețului; e o 
tehnică moștenită din timpuri foarte 
îndepărtate, când cântatul dezlega 
nu doar durerile sufletului, ci și bolile 
trupului. 

Grigore Leșe este un fiu al Țării Lăpușului, care a crescut cu horile; a ascultat mulți doinitori adevărați, 
mai târziu a studiat și, mai ales, are o lungă experiență de cântat, în singurătate, dar și în prezența oamenilor. 
A cunoscut doina îndeajuns de bine încât să poată explica și povesti și altora. A călătorit mult pentru a o face 
cunoscută, a scris cărți, a realizat emisiuni radio și TV și, mai ales, a adus doina, la vedere, pe scenele culturale 
ale țării și ale lumii. 
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Notițele mele Desenele mele
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