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I. 

EXPUNERE SUCCINTĂ A PRINCIPALELOR CATEGORII  

ŞI GENURI MUZICALE DÂMBOVIŢENE 

1.1. Date geografice, istorice şi etnografice 

Lucrarea Folclor muzical dâmboviţean s-a materializat în urma unui lung şi 

anevoios proces de căutări, cercetări, analize şi prelucrări a unui material muzical ce 

mi-a fost prezentat de numeroşi informatori, acoperind aproape toată zona judeţului 

Dâmboviţa. 

Zona geografică ce cuprinde judeţul Dâmboviţa este aşezată în partea central-

sudică a ţării, suprapunându-se bazinelor hidrografice ale râurilor Ialomiţa şi Dâmboviţa 

şi Cricovul Dulce (cu afluenţii lor) – ape ce fertilizează, deopotrivă, glia şi lirica. 

Văile Dâmboviţei şi Ialomiţei au constituit porţi de trecere (Drumul mare, 

Drumul mocanilor, Uliţa Vămii etc.) spre Ardeal contribuind la schimbul de valori 

materiale, spirituale şi culturale cu celelalte provincii româneşti. 

Relieful foarte variat este dispus în trei etape, ce se succed de la nord la sud; zo-

na montană (central-nordică), succesiunea de dealuri şi depresiuni (partea centrală a 

judeţului), Câmpia Înaltă a Dâmboviţei şi Ialomiţei cu Câmpia de Subsitenţă a Titului.  

Cercetările arheologice efectuate pe teritoriul judeţului Dâmboviţa au demons-

trat o continuitate neîntreruptă de locuire pe aceste meleaguri. Primele indicii ale unei 

culturi materiale umane locale datează din paleoliticul inferior – unelte de silex – 

descoperite în zona satelor Ioneşti şi Puntea de Greci (partea sud-estică a judeţului 

din perioada anterioară anilor 35.000 Î.Hr.). 

Referitor la existenţa elementelor etnografice zonale mulţi călători străini au 

consemnat mărturii de ordin etnofolcloric, au vorbit despre oamenii locului, despre 

portul lor, despre meşteşugurile practicate de aceştia, despre obiceiurile, instrumen-
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tele şi muzica oamenilor de pe aceste meleaguri - Francesco della Vale (1532), Pierre 

Lasclopier (1574), Matei Strykovski (1574-1575), Franco Sivori (1583-1585), Ste-

fan(István) Szamosközi după (1593), Paul de Alep etc. 

Primele culegeri de folclor dâmboviţean au fost întocmite de Nicolae Scurtes-

cu, Grigore Tocilescu, Stan Negoescu, M. Teodorescu, I. Negoescu, N. Păsculescu. 

Acestora li se alătură personalităţi marcante ale culturii româneşti precum: Ovidiu 

Densusianu, Bogdan Petriceicu Hașdeu, Elena Văcărescu, Vasile Popovici, Constan-

tin Brăiloiu, George Breazul. 

 

1.2. Subcategorii şi structuri ale folclorului copiilor. Parti-
cularităţi locale ale cântecului de leagăn 

Producţiile artistice ale copiilor ocupă un loc special, aparte, în cadrul folclo-

rului românesc, caracteristicile lui depinzând de particularităţile de vârstă şi psihofi-

zice ale copiilor, particularităţi ce determină atât modul de manifestare şi de interpre-

tare a producţiilor cât şi conţinutul specific al procedeelor de creaţie. 

Clasificarea creaţiilor copiilor a fost făcută de cercetători în funcţie de: 

a) contactul acestora cu mediul înconjurător astfel că au fost semnalate cântece 

şi versuri adresate: 

- elementelor naturii (soare, lună, ploaie, curcubeu); 

- vieţuitoarelor (insecte, animale); 

- obiectelor neînsufleţite; 

- producţii legate de joc, care pot fi: individuale, de grup sau pe echipe, 

formule de eliminare, numărători, jocuri; 

- creaţii care însoţesc jocul; 

- jocuri legate de anumite evenimente din viaţa omului (jocuri de priveghi, 

distractive etc); 

- creaţii pentru copiii sub 5 ani, executate de copii mai mari sau de adulţi, 

cu scop educativ sau distractriv; 

- limba păsărească; 
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- ghicitori etc. 

- diverse; 

După aceste prime contacte, prin care copilul a făcut cunoştinţă cu lumea în-

conjurătoare, el încearcă primele experienţe, pe cont propriu, folosind obiecte din 

mediul înconjurător din care-şi confecţionează primele instrumente muzicale cum ar 

fi: fluiere (din tulpini de cucută, dovleac, floarea soarelui, pai de grâu/secară, lemn de 

soc, foi de ceapă verde etc), ancii din pene de gâscă, vioară din coceni de porumb, 

cobză din jumătăţi de tâlv, ţambal/ţiteră din scândurele). 

b) Cântece şi jocuri legate de perioadele calendaristice: 

- perioada de iarnă: Sorcova, Pluguşorul, Colindul, Cântecul de stea, Capra. 

- perioada de primăvară: Înfraţit/Însurăţit, Homanul, Lazărul, Scaloia-

nul/Muma ploii, Paparuda etc. 

Inventivitatea copiilor se manifestă şi în domeniul lingvistic folosind diverse 

procedee precum: scindarea unor cuvinte (paparudă-rudă; gărgăriţă-riţă), adăugarea 

unor prefixe (una-mâna codomâna), frământaări de limbă (curcă-curcăneasă; tura-

vura), deformări intenţionate ale cuvintelor (căldăruşă-băldăruşă). 

Prin folosirea acestor procedee se obţine un echilibru în sonoritatea silabelor ce 

este strâns legat de muzicalitatea limbii, existând o strânsă interdependenţă între 

structura ritmică, melodie, vers şi mişcările care le însoţesc. 

Datorită originii eterogene a repertoriului copiilor, cercetătorii au remarcat 

prezenţa diferitelor sisteme de versificaţie: un sistem specific copiilor, un sistem în-

tâlnit şi în creaţia adulţilor şi un sistem întâlnit în creaţia cultă. Sistemul specific co-

piilor este distinct, şi este universal pentru toţi copiii, indiferent pe ce meridian al 

Terrei trăiesc. Caracteristicile acestui sistem sunt: dimensiunile mult mai variate 

decât versurile adulţilor, fiind format de la 2 până la 11-12 silabe, versurile pot fi 

izometrice sau heterometrice, accentele metrice coincid întotdeauna cu accentul 

obişnuit al cuvântului, rezultând formule ritmice de tip binar şi ternar, dar şi mixte 

(diviziuni binare şi ternare). 

Prin materialul sonor extrem de redus, prin simplitatea liniei melodice şi res-

pectarea accentelor, unele “cântece” se apropie de vorbire. Linia melodică este 
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simplă, cu trepte alăturate, creându-se intervale de 2M, 3m, rar 4p sau 5p, având în 

general un profil descendent. Cele mai frecvente scări sunt scările prepentatonice şi 

pentatonice. Melodiile au o formă liberă şi sunt construite din celule identice, repetate 

sau diferite, îmbinate după necesităţile textului poetic, motivul fiind elementul deter-

minant al formei, şi nu rândul melodia. 

Folclorul copiilor se caracterizează prin: sincretism, preponderenţa elementului 

ritmic legat de mişcare, simplitatea melodiei, construcţia melodică pe baza motivelor, 

existenţa unui sistem ritmic şi de versificaţie propriu. 

Cântecul de leagăn este o creaţie a adulţilor pentru copii, rezultată din necesi-

tatea acestora de a interveni în păstrarea echilibrului veghe-somn al copilului. Din 

acest fapt rezultă folosirea unor mijloace şi procedee artistice ce au un efect liniştitor, 

al unor ritmuri muzicale şi kinestezice (legănatul). Este o specie a cântecului liric, 

având ca tematică dragostea mamei faţă de copil, sau visele/nădejdile ei legate de vii-

torul acestuia. În structura poetică apar elemente din regnul animal (peşte, căluţ etc) 

sau vegetal (ghiocel, micşunel etc) sau personaje mitologice. 

Textul se bazează pe un refren (nani, nani) repetat sau combinat cu un cuvânt 

de alint. Acestui text îi corespunde un motiv muzical generator de 3m descendentă 

sau 2M, la care se mai pot adăuga unul sau două sunete, motiv ce este uneori transpus 

la alte trepte creând astfel un ambitus mai mare, fapt ce demonstrează existenţa unuia 

dintre cele mai arhaice procedee. 
 

1.3. Obiceiurile familiale în contemporaneitate  

Prezintă cele mai semnificative secvenţe ce se desfăşoară în cadrul importante-

lor momente din viaţa omului: nunta şi moartea, precum şi creaţiile muzicale ce le 

însoţesc. 

Nunta, în comunitatea rurală românească, mai reprezintă şi astăzi un adevărat 

spectacol la care participă membrii întregii obşti. Ea are un caracter fastuos fiind, în 

acelaşi timp, obiceiul cel mai deschis înnoirilor astfel că momentele arhaice se îmbină 

cu cele moderne, de tip citadin (înlocuirea costumului tradiţional cu haine civile, 

înlocuire starostelui cu lăutarul etc.), reflectându-se şi în creaţiile muzicale integrate.  
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Ceremonialul de nuntă prezintă similitudini în toate zonele ţării, atât ca 
desfăşurare a scenariului cât şi ca sensuri, originea acestei practici fiind străveche; 
momentul nunţii propriu-zise este pregătit cu mult timp înainte (scoaterea la horă, an-
gajarea căsătoriei, peţitul/cerutul, logodna). Desfăşurarea nunţii propriu-zise cuprinde o 
serie de momente cu semnificaţii anume, menite să asigure trecerea tinerei perechi de 
la o stare socială la alta, momente ce sunt respectate cu stricteţe şi care sunt însoţite de 
un anume repertoriu muzical, mersul la apă, îmbrăcatul miresei, bărbieritul ginerelui, 
îmbroboditul miresei, nuneasca. Aceste creaţii muzicale rituale şi ceremoniale sunt in-
terpretate de lăutari/rudele miresei şi ale ginerelui (zona dâmboviţeană) şi reprezintă 
adevărate valori folclorice. 

Cea mai frecventă creaţie este cântecul miresei. În cele două exemplare culese 
în satele judeţului Dâmboviţa, predomină structurile diatonice, eolicul şi mixolidicul, 
pentru ca în cea de-a treia (Hora miresei) să pătrundă inflexiuni cromatice. Integrată 
manifestărilor ceremoniale premergătoare “plecării” miresei de la casa părintească 
Hora miresei este extrem de valoroasă nu numai coregrafic, dar şi muzical, desfăşu-
rându-se în cadrul a trei relaţii modale: lidico-mixolidic, pentacordie cu 3m şi penta-
cordie cu 3m şi extindere spre grav. 

La fel de interesant modal se prezintă şi cea de-a doua variantă a Bărbieritului 
ginerelui cântat de violonistul Costică Lupu, 47 ani, din satul Cornăţel. Pe un fond 
mixolidic, se produce o instabilitate a treptei a 4-a tinzând astfel spre modul lidic. 

În urma cercetărilor efectuate am constatat că aspectele muzicale diferă de la o 
regiune la alta, în cântecele rituale de nuntă din spaţiul dâmboviţean relevante fiind 
unele caractere distincte: scări heptacordice diatonice, cu uşoare inflexiuni cromatice 
(pe alocuri), forma liberă, mişcare moderată sau rară, dând un caracter solemn momen-
tului, acompaniamentul este nelipsit, sunt interpretate de lăutari care sunt în căutare de 
noutate astfel că treptat se diluează caracterul arhaic al producţiilor muzicale. Acest as-
pect determină şi o largă circulaţie a repertoriului nupţial, cum ar fi Nuneasca/Cântecul 
nunului care este foarte cunoscut în Muntenia, respectiv ţinutul dâmboviţean. 

Referindu-ne la producţiile coregrafice, acestea se manifestă prin dansuri ri-
tuale şi dansuri obişnuite, cu caracter distractiv. Dintre dansurile rituale se disting: 
Jocul bradului sau al Steagului, De trei ori pe după masă, Nuneasca, Jocul miresei. 

În ultima perioadă se observă o tendinţă accentuată de reducere a ceremonialu-

lui, scurtarea duratei nunţii, diminuarea/dispariţia anumitor personaje (starostele este 

înlocuit de lăutar), sau a anumitor momente. Sub influenţa citadină, costumul popular 
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de mireasă a fost înlocuit de hainele civile, în puţine localităţi se mai foloseşte costu-

mul popular şi numai în anumite momente premergătoare nunţii (chemarea la nuntă). 

Spre deosebire de folclorul altor popoare, Ceremonialul funebru la români 

face parte din ciclul adecvat mortului şi este centrat pe ideea că nu există teamă pen-

tru mort, în legătura dintre lumea reală şi cea de dincolo găsindu-si explicaţia şi ideea 

continuităţii neamului. În evoluţia obiceiurilor de înmormântare un rol important l-a 

avut cultul Zamolxis, la care s-au adăugat mai târziu elemente romane (noenia). 

În desfăşurarea ritualului se disting trei etape importante: despărţirea de cei vii, 

pregătirea trecerii către nefiinţă, integrarea în lumea morţilor şi restabilirea 

echilibrului social rupt prin plecarea defunctului.  

Etapa a treia cuprinde înmormântarea propriu-zisă, ce reprezintă încheierea celei de-a 

doua secvenţe a ceremonialului şi începutul celei de a treia. Alaiul mortuar este 

alcătuit din rudele defunctului, alţi membri ai comunităţii, iar dacă cel dispărut a facut 

parte dintr-o categorie socio-profesională anume, atunci înmormântarea propriu-zisă 

va îmbrăca forme specifice.  

În timpul celor trei zile când mortul rămâne în familie, dar şi după aceea au loc 

manifestări folclorice precum bocetul şi muzica instrumentală. Dintre cele patru tipuri 

de bocet existent în folclorul românesc, în ţinutul dâmboviţean se remarcă bocetul pe 

proză cântată, într-o formă total improvizatorică, uneori în moduri destul de com-

plexe, atât diatonice cât şi cromatice. Bocetul ales spre exemplificare se încadrează 

într-o pentacordie diatonică şi a fost ascultat în satul Pierşinari. Alte denumiri: jelit, la 

jelitul mortului, bocet etc. 
 

1.4. Obiceiuri calendaristice 

1.4.1. Obiceiruile de primăvară şi vară 

Dintre genurile integrate obiceiurilor calendaristice, obiceiurile de primăvară 

şi vară păstrează urme ale vechilor rituri de început de an nou, ce coincideau odi-

nioară cu începutul primăverii şi simbolizează fie fertilitatea, fie bucuria reînvierii na-

turii sau pot avea chiar funcţie de colind (Lazărul). Pentru a marca locul şi funcţia 
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muzicală în cadrul obiceiurilor, vom prezentata următoarele specii folclorice muzi-

cale integrate, practicate de copii cu vârste cuprinse între 3-14 ani: Paparuda, Sca-

loianul, Drăgaica. 

În urma studierii pe teren a acestora am constatat că dintre obiceiurile calenda-

ristice, în zona dâmboviţeană analizată, numai câteva mai sunt însoţite de muzică şi 

anume: Paparuda, Scaloianul, Căluşul. Chiar dacă a existat o perioadă de câteva zeci 

de ani când Paparuda (ca şi alte obiceiuri) nu s-a practicat decât sporadic şi cu inter-

mitenţe, în ultimii ani a revenit cu o intensitate neaşteptată. Obiceiul este practicat 

atât preventiv cât şi în timpul secetei. 

Dintre cele două categorii tipologice semnalate de către cercetători în structura 

ceremonialului, cel mai des întâlnit este cel în care se întâlnesc constant cele două 

elemente – apa şi paparuda – şi are ca personaj principal o fată/femeie care-şi împo-

dobeşte trupul şi capul cu frunze sau rămurele de copac. Ea este însoţită de un grup 

de fete, la care se ataşează numai o femeie bătrână sau mama fetei. Aceasta joacă şi 

cântă însoţind melodia cu bătăi din palme iar gazda o udă cu apă. (În satul Runcu 

rolul paparudei este preluat de către un băiat). 

Melodiile paparudei diferă de la o regiune la alta şi sunt în concordanţă cu 

caracterul jocului, încadrându-se într-o pentacordie sau hexacordie ce se poate trans-

forma prin extensie, în scări heptacordice, cel mai frecvent fiind eolicul şi mixolidi-

cul. Ritmul poate fi giusto-silabic sau/şi aksak. În cadrul obiceiului, practicat astăzi şi 

în Dâmboviţa, melodia vocală este urmată de o suită de dansuri locale: Iţele, Florici-

ca. Paparuda practicată în satul Pierşinari (şi prezentată în lucrare) confirmă trăsătu-

rile structurale ale speciei. 

Scaloianul s-a practicat până în ultimii ani în spaţiul geografic românesc şi cu-

noaşte acum o oarecare revenire. Obiceiul este practicat de către copii şi constă în 

confecţionarea unei păpuşi din lut sau ceară, ce este pregătită ca pentru înmorman-

tare. Toată desfăşurarea ceremonialului respectă ritualul morţii: Scaloianul este bocit, 

însoţit de un alai asemănător celui funebru, este îngropat (sau dat pe gârlă), se organi-

zează pomana “mortului” etc. Dacă în general melodiile ce însoţesc. Scaloianul se 

pliază pe melodiile de bocet din zona, Muma Ploii (varianta locală) practicată şi cu-
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leasă din satul Pierşinari, dar şi în multe din satele dâmboviţene, se bazează pe o me-

lodie cu formă fixă, ce se desfăşoară pe o pentacordie diatonică cu terţă mare, ritmul 

fiind giusto-silabic, iar forma este liberă. 

 

1.4.2. Obiceiurile din perioada de iarnă  

Cunosc o largă apreciere şi se produc cu o frecvenţă foarte mare, perioada de 

manifestare fiind cuprinsă între 24 decembrie – 7 ianuarie. Elementele precreştine, 

păgâne ale sărbătorilor de iarnă au determinat biserica să interzică sau să asimileze 

aceste obiceiuri “drăceşti”, cum era cunoscut până nu demult colindul. Acest fapt nu 

a reuşit să înlăture caracterul profan al acestuia, care s-a perpetuat până în zilele 

noastre, demonstrând vechimea şi originalitatea acestor obiceiuri la români. 

Colindul este cel mai bogat şi cel mai reprezentativ din ciclul sărbătorilor de 

iarnă, are funcţii de felicitare şi îmbracă două forme de manifestare: 

- colindul cu mască animalieră care este considerat ca fiind cea mai 

veche formă de întâmpinare cu bucurie şi urări a Anului Nou; măştile în-

tâlnite la noi fiind: Capra/Brezaia, Vasilca şi mai recent Ursul; 

- colindatul propriu-zis practicat de copii şi adulţi. 

Dacă din punct de vedere muzical colindul cu mască animalieră nu se re-

liefează în mod special, colindul propriu-zis se caracterizează prin conciziunea textu-

lui, dar şi a melodiei care are un contur precis, ritmică pregnantă, formă fixă, de cele 

mai multe ori cu refren. Caracterul melodiilor este viguros, optimist, alteori solemn, 

conturându-se în două tipuri melodice, unul vechi, celalalt nou şi care pot predomina 

într-o zonă sau alta, pe alocuri convieţuind. 

Zona ce este cuprinsă, din punct de vedere administrativ teritorial în judeţul 

Dâmboviţa, cunoaşte o mare bogăţie şi diversitate de colinde, începând de la cel 

scandat (sat Pierşinari, Gura Şuţii, Voineşti etc) şi continuând cu colindele cântate ce 

se încadrează în sisteme sonore primare, sistemul prepentatonic, pentatonic, chiar 

hexacordic. Ritmica aparţine sistemului ritmic al copiilor. 

Exemplele muzicale prezentate poartă amprenta unor denumiri locale: Moş Ajun, 

La Moş Ajun, Bună dimineaţa, Astă seară-i seară mare, La colindat, colindeţe etc. 
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Sorcova – se practică înaintea Anului Nou şi se întâlneşte frecvent în spaţiul 

dâmboviţean, crenguţa de pom înmugurită fiind înlocuită în timp de un beţisor împo-

dobit cu flori artificiale. Chiar dacă ea este atestată ca fiind de origine slavă (“suro-

va”), datina era întâlnită şi la romani, la Calendele lui Ianuar, odată cu darurile se 

împărţeau şi crengi verzi (Steve), Steva reprezentând zeiţa sănătăţii. 

Melodiile ce însoţesc obiceiul, şi pe care le-am cules în multe din satele 

judeţului (Pierşinari, Bărbuleţ, Cucuteni, Buciumeni etc) se încadrează în sisteme oli-

gocordice, de tip major sau minor, ceea ce le demonstrează apartenenţa la stratul an-

cestral al obiceiurilor românilor. 

Cântecul de stea – este atestat din secolul al XVIII-lea şi a fost creat de către 

biserică sub influenţa creaţiilor luterane şi calvine. El s-a contopit cu Vicleimul, ne-

maiputându-se face o delimitare clară între ele. Spre deosebire de colinde, cântecele 

de stea nu au refren şi datorită aceleaşi lungimi a versului şi a coincidentei datei de 

manifestare, unele texte de colinde au trecut pe melodii de cîntece de stea şi invers. 

Atât sub aspectul textului poetic, cât şi al melodiei, cântecul de stea prezintă interes 

în ceea ce priveşte raportul dintre creaţia cultă şi cea populară. 

Pluguşorul şi Semănatul – au un substrat agricol arhaic, urmărind prin magia 

imitativă să asigure abundenţa recoltelor, fiind practicat şi în Muntenia, precum şi în 

zonele limitrofe. Pluguşorul dâmboviţean cunoaşte două moduri de manifestare: unul 

scandat, recitat şi altul cântat, care se găseşte într-o frecvenţă mai mare faţă de pri-

mul. Melodiile culese din: Valea Leurzei, Buciumeni, Pierşinari, Cazaci, Pietroşiţa se 

încadrează în structuri sonore prepentatonice, pentatonice şi hexacordice, textele 

obişnuite, fiind uneori înlocuite cu cele ale unor balade locale (Mioriţa, Ghiţă 

Cătănuţă, Miu Cobiu etc). 

În repertoriul de iarnă, pe lângă colind, pluguşor, sorcovă, am remarcat Plugul 

cel Mare şi Pluguşorul copiilor interpretat pe melodie, întâlnită numai în ţinutul 

dâmboviţean, ceea ce constituie o excepţie, întrucât aceste creaţii (Plugul Mare) sunt 

cunoscute sub forma unor recitări pe tema belşugului, având caracter augural, însoţit 

de melodie se întâlneşte numai în ţinutul dâmboviţean. 



16 

Melodia Plugului Mare culeasă de la Elisabeta Drăgoi, 84 ani, sat Pierşinari, se 

pliază pe o tetracordie cu terţă mare, iar textul aminteşte de atmosfera muncilor agri-

cole de altădată (aratul şi apoi semănatul porumbului cu calcâiul). 

Obiceiul colindatului cu căpăţâna de porc, Vasilca, este de dată mai recentă şi a 

rămas ca o creaţie a ţiganilor robi de la curţile boiereşti. Astăzi se practică sporadic, 

melodia fiind însoţită şi de acordeon (sat Pierşinari) sau vioară (sat Cucuteni). 

 

1.5. Genuri vocale neocazionale cu forma liberă  

1.5.1. Balada  

Balada sau cântecul bătrânesc este unul dintre genurile cele mai studiate, dar şi 

controversate de către cercetători, deoarece acest gen prezintă o serie de probleme ca: 

originea, legătura cu viaţa socială, aportul altor popoare, raportul cu alte genuri, va-

loarea artistică şi documentară, trăsăturile specific naţionale, condiţiile şi prilejul de 

manifestare, frecvenţa tematică şi clasificarea acesteia. Este un gen epic în care rolul 

predominant îl are discursul literar, legătura dintre text şi muzică fiind indestructibilă. 

Multe din personalităţile marcante au definit acest gen şi au demonstrat originea geto-

dacă a baladei: O. L. Cosma, N. Densuşianu, D. Caracostea, Ov. Densuşianu, P. Ca-

raman, Ov. Bârlea etc. 

Creaţiile fundamentale neocazionale persistă încă în acest ţinut, în variante tra-

diţionale, balada având o tematica variată, prezentând uneori interferenţe cu doina, o 

delimitare netă fiind foarte dificilă.  

Din punct de vedere muzical baladele cunosc importante diferenţieri, determi-

nate de diferitele straturi evolutive în cadrul genului. Astfel se întâlnesc balade în 

care predomină recitativul epic, altele ale căror melodii sunt strofice, dar a căror 

structură le plasează în stratul vechi, texte de baladă pe melodii de colindă şi doină 

(Transilvania) şi alte categorii, melodii de cântec propriu-zis sau chiar de romanţă. 

Baladele clasice, interpretate de către lăutari, sunt considerate de către etnomu-

zicologi ca fiind reprezentative pentru acest gen, fiind cântate cu acompaniament ins-
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