
M ăi bădiŃă floare dulce 
(doina) 

 

D oina este o specie a  liricii populare caracteristică folclorului rom ânescîn  care 

om ul, în  directă relaŃie cu  natura, îşi exprimă sentim ente de dor şi de jale. D oinele 

pot fi: de dragoste, de cătănie, de înstrăinare, păstoreşti, de haiducie, despre soartă 

şi noroc. 

C reaŃia  „măi bădiŃă floare dulce” e o doină de dragoste şi de jale: fata  îşi 

exprimă sentim ente de iubire faŃă de cel drag pe care îl num eşte „bădiŃă”. E a spune 

că, oriunde l-ar găsi ,l-ar sm ulge şi l-ar duce acasă, l-ar răsădi în  grădină, l-ar secera, 

apoi l-arface stog(căpiŃă) şi l-ar îm blăti, l-armăcina, l-ar frăm ânta şi l-ar da in im ii 

ei. 

În  doină ca în  orice creaŃie lirică se exprimă n işte sentim ente. Specific doinei 

este faptul că sunt puse în  evidenŃă puternice trăiri um ane. A cestea sunt exprim ate 

cu  discreŃie, dar în  acelaşi tim p cu  forŃă. Se observăo anum ită gradare în 

intensitatea acestora: la  început l-ar secera „cu  m ilă” , apoi l-ar îm blădi „cu  drag”. 

Totul culm inează cu  versurile finale unde dragostea plină de jale este exprim ată în  

m od direct: „Şi te-aş da in im ii m ele/Să se stâm pere de jele.” 

F iind  o  doinF iind  o  doinF iind  o  doinF iind  o  doină popular popular popular populară apar tem e  apar tem e  apar tem e  apar tem e şi m otive specifice folclorulu ii m otive specifice folclorulu ii m otive specifice folclorulu ii m otive specifice folclorulu i. Com uniunea 

dintre om  şi natură e o temă care apare destul de des; autorul am onim  trăieşte în  

m ijlocul unei naturi căreia îi cunoaşte sem nele şi prin  interm ediul căreia îşi exprimă 

sentim entele. 

În  doinÎn doinÎn doinÎn doină sunt prezentate în  m od sim bolic realit sunt prezentate în  m od sim bolic realit sunt prezentate în  m od sim bolic realit sunt prezentate în  m od sim bolic realităŃi a le lum ii rurale.i ale lum ii rurale.i ale lum ii rurale.i ale lum ii rurale.    

Se rem arcă a ici cuvinte care exprimă îndeletniciri specifice satului: a  răsădi, a  

măcina, a  secera. Se realizează a ici o surapunere între drum ul pâinii şi îm plin irea 

dragostei prin  căsătorie pentru  că aşa cum  pâinea este hrană sacră pentru  trup tot 

astfel dragostea e hrană pentru  suflet. 

F igurile de stil şi construcŃia  poeziei sunt şi ele specifice folclorului. Pentru  că 

doina este o exprim are concentrată în  profunde trăiri figura de stil dom inaantă este 

m etafora: cel iubit este „floare”, „m orişca de argint” reprezintă in im a plină de 

dragoste curată; inelele sunt sim bol al căsătoriei.    A par A par A par A par de asem enea enum erade asem enea enum erade asem enea enum erade asem enea enum eraŃii ii ii ii şi i i i 

repetirepetirepetirepetiŃii(des de întii(des de întii(des de întii(des de întăln ite în  crealnite în  crealnite în  crealnite în  creaŃiile  populare)iile  populare)iile  populare)iile  populare). Se rem arcă enum eraŃia  de verbe la  

condiŃional-optativ(aş răsădi, aş măcina, aş secera, aş sm ulge) prin  care se exprimă 



dorinŃele fetei. R epetiR epetiR epetiR epetiŃiaiaiaia  conjuncŃiei „şi” la  început de vers arată m ultitudinea 

gândurilor exprim ate, ddddă ritm  poeziei  ritm  poeziei  ritm  poeziei  ritm  poeziei şi accentueazi accentueazi accentueazi accentuează im presia de arm onie a textului. im presia de arm onie a textului. im presia de arm onie a textului. im presia de arm onie a textului.    

Poezia este o adresare directă accentuându-se astfel im presia de autenticitate şi 

de forŃă a  sentim entelor exprim ate; se rem arcă astfel in terjecŃia  de adresare „măi”, 

substantivul în  vocativ  „bădiŃă” şi pronum ele personal de persoana a II-a, singular, 

„te” repetat pe tot parcursul poeziei. 

L im bajul folosit este lim bajul popular în  varianta  lu i solem nL im bajul folosit este lim bajul popular în  varianta  lu i solem nL im bajul folosit este lim bajul popular în  varianta  lu i solem nL im bajul folosit este lim bajul popular în  varianta  lu i solem nă şi se 

caracterizează prin  sim plitate şi arm onie. Se rem arcă regionalism e(stog, a  îm blăti), 

cuvinte şi expresii populare. 

P rezenŃa dim inutivelor este specifică doinei: cuvântul „bădiŃă” arată dragostea 

pe care fata o poartă băiatului. 

E lem entele de versificaE lem entele de versificaE lem entele de versificaE lem entele de versificaŃie sunt specifice creaie sunt specifice creaie sunt specifice creaie sunt specifice creaŃiei populare.iei populare.iei populare.iei populare.    

Textul nu este structurat în  strofe, versurile sunt scurte şi inegale, e utilizat 

ritm ul trohaic, rim a îm perecheată se îm pleteşte cu  m onorim a.  

D oina are şi ea trăsăturile generale ale creaŃiei populare: autorul este anonim  autorul este anonim  autorul este anonim  autorul este anonim  şi i i i 

colectiv , existcolectiv , existcolectiv , existcolectiv , există m ai m ulte variante, se t m ai m ulte variante, se t m ai m ulte variante, se t m ai m ulte variante, se transm ite pe cale oralransm ite pe cale oralransm ite pe cale oralransm ite pe cale orală, apare sincretism ul(se , apare sincretism ul(se , apare sincretism ul(se , apare sincretism ul(se 

îm pletesc m ai m ulte arte, literatura îm pletesc m ai m ulte arte, literatura îm pletesc m ai m ulte arte, literatura îm pletesc m ai m ulte arte, literatura şi m uzica pentru  ci m uzica pentru  ci m uzica pentru  ci m uzica pentru  că doina se cânt doina se cânt doina se cânt doina se cântă).).).).    

C reaŃia  „M ăi bădiŃă floare dulce” este o doină populară pentru  că are toate 

trăsăturile specifice acestei specii literare, care aparŃine genului liric în  versuri în 

literatura populară.  

 


