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       The current study tries to make a synthesis of certain children’s art particularities 
narrated by Dimitrie Cantemir in his work “Description of Moldova”. Some scholars 
assign the first signs of children’s folklore to foreign authors. However, the information 
given by the Romanian researcher in the above-mentioned study is much older.  
Although these references are rather general, emphasizing primarily the ethnographic 
element rather than the musical one, they still are quite precious for science since they 
are offered by a competent author. D. Cantemir presents the children’s art in a complex 
way, remarking at the same time its social function, which allows us to have an accu-
rate picture of the traditional culture of Moldova of the XVIIth-XVIIIth centuries. In 
addition, studying the artistic acts performed by children contains precious data that 
offer the possibility of not just finding out the humanity’s past but also to look in the 
direction of art’s genesis. 
 
   Pentru cunoaşterea istoriei artei 
naţionale vechi, ştiinţa recurge la 
studierea izvoarelor primordiale ce 
consemnează faptele de civilizaţie şi 
cultură spirituală autohtonă şi, nu în 
ultim rînd, la sursele scrise. Proveni-
te din epocile istorice de odinioară, 
documentele scrise furnizează date, 
informaţii şi/sau sugestii cu caracter 
istoric, artistic, sociologic, etnogra-
fic, antropologic, literar etc. O sem-
nificaţie aparte, în acest sens, com-
portă lucrarea lui Dimitrie Cantemir 
„Descrierea Moldovei”, al cărei 
conţinut a constituit nu o dată obiec-
tul de studiu a numeroaselor abor-
dări de spe-cialitate. Multe din des-
crierile făcute şi ideile lansate de că-

tre eruditul savant moldovean au 
fost şi rămîn valabile nu doar pentru 
epoca is-torică în care acestea au fost 
for-mulate şi argumentate, ci şi pen-
tru posteritate, întrucît ele rezultă 
dintr-o sursă autorizată de investi-
gare ştiinţifică a culturii artistice 
vechi. 
   Recurgînd la studiul valorii ştiin-
ţifice a „Descrierii Moldovei”, apare 
evident faptul că lucrarea cante-
miriană dezvăluie un bogat şi va-
loros segment al culturii artistice a 
Ţării Moldovei, integrat organic în 
canavaua tradiţiilor şi obiceiurilor 
neaoşe. Mai mult, alături de alte 
opere ale cărturarului, ea reprezintă 
o mărturie semnificativă cu valoare 
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de document asupra tradiţiei artis-
tice de la răscrucea secolelor XVII-
XVIII. În special, este bine redată 
latura etnografică a elementului mu-
zical - coregrafic indigen (care ne in-
teresează în primul rînd) în simbi-
oză cu protocolul de la curtea dom-
nească, ritualurile de altădată prac-
ticate în mediul rustic, cu folclorul 
muzical, cîntarea bisericească, muzi-
ca de oaste, jocurile populare, repre-
zentările teatralizate ş.a. [1]. 
   Prin materialul inclus în conţi-
nutul lucrării de referinţă, autorul ei 
face dovada unui observator perspi-
cace, care se apleacă cu multă aten-
ţie asupra realităţii înconjurătoare, 
consemnînd şi descrind mai multe 
aspecte specifice din viaţa spirituală 
a ţării, inclusiv pe cele de conotaţie 
artistică. Operînd alternativ cu me-
toda observaţiei directe, dar recur-
gînd, totodată, şi la investigaţia in-
directă, luminatul domn furnizează 
informaţii preţioase asupra prac-
ticilor artistice de acum trei secole 
care, fără îndoială, constituie o cre-
dibilă sursă de cunoaştere şi stu-
diere a actului artistic în mediul său 
natural de desfăşurare. Important 
este de menţionat că relatările lui D. 
Cantemir, comparativ cu cele ale 
multor călători, misionari, diplo-
maţi, cărturari sau cronicari fie stră-
ini, fie locali sunt mult mai cuprin-
zătoare, în sensul că ele nu se li-
mitează doar la descrierile culturii 
artistice de la curţile protipendadei 
locale, ci şi la actele culturale proprii 
altor medii sociale din Moldova, in-
clusiv la cele rustice. Despre diver-
sitatea şi bogăţia manifestărilor de 
artă populară de la noi, fixate de că-
tre D. Cantemir în lucrările sale, in-
clusiv în „Descrierea Moldovei”, am 

menţionat cu altă ocazie, argumen-
tînd această teză printr-o clasificare 
a acestor creaţii, supunîndu-le, tot-
odată, unei departajări după anu-
mite criterii ştiinţifice de sistema-
tizare: mod de realizare artistică şi 
de execuţie, categorii de vîrstă şi de 
sex, profesiuni, prilej de manifes-
tare şi funcţie realizată în viaţa co-
munitară, repere genuistice [2]. 
   Ne vom ocupa în continuare de 
creaţia artistică a copiilor, în măsura 
în care aceasta se regăseşte pe pa-
ginile opusului cantemirian în dis-
cuţie.   
   Cercetătorii etnomuzicologi [3] at-
ribuie primele atestări despre cre-
aţia artistică a copiilor italianului 
Florentino Antonmaria del Chiaro – 
„secretariu pentru limbile Europei” 
pe lîngă domnitorul Constantin 
Brâncoveanu – care, în lucrarea sa 
„Istoria delle moderne Revoluzioni della 
Valachia”, apărută în 1718 la Veneţia, 
stabileşte anumite corespondenţe în-
tre jocurile copiilor din Ţara Româ-
nească şi cele din ţara sa de origine. 
Către sfîrşitul secolului al XVIII-lea, 
circulaţia (funcţionarea) folclorului 
copiilor de la noi este atestată de 
către austriacul Franz Joseph Sulzer 
(elveţian de origine şi ex-ofiţer al 
forţelor austro - ungare, invitat în 
1776 de către domnitorul Alexandru 
Ipsilanti pentru a organiza o şcoală 
de drept la Bucureşti). Aceste re-
feriri se regăsesc în lucrarea „Ges-
chichte des transalpinischen Daciens, 
das ist: der Walachey, Moldau und Bes-
sarabiens, in Zusammenhange mit der 
Ceschichte des übrigen Daciens als ein 
Versuch einer allgemeinen Ges-
chichte”, editată în 3 volume la Viena 
în 1781-1782. Totuşi, consemnările 
asupra creaţiei artistice a copiilor 
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făcute de D. Cantemir sunt anteri-
oare menţiunilor date de autorii sus-
citaţi, deoarece se ştie bine că „De-
scriptio Moldavae” este scrisă în Ru-
sia între 1715-1716 la solicitarea 
Academiei din Berlin. În aşa fel, cele 
mai vechi atestări scrise despre cre-
aţia copiilor din cuprinsul carpato-
dunărean le datorăm lui D. Can-
temir, ele fiind iniţial publicate în 
afara hotarelor ţării de origine a au-
torului lor. Culegerile propriu-zise 
cu creaţii artistice specifice copi-ilor 
au fost întreprinse în secolul al XIX-
lea de către T. Pamfile [4], P. Ispires-
cu [5], G. Dem. Teodorescu [6] ş.a.    
   Însă primele melodii notate din re-
pertoriul artistic al copiilor apar 
tocmai la începutul secolului al XX-
lea şi aparţin lui Al. Bogdan [7] care 
publică cîteva piese din creaţia prac-
ticată la vîrsta inocenţei. Producţiile 
artistice integrate obiceiurilor ciclu-
lui sărbătorilor de iarnă îmbină nu-
meroase creaţii de origine, proveni-
enţă, conţinut etc. diferite, în care 
sunt prezenţi şi diferiţi actanţi. 
   Colindatul a fost şi rămîne pînă în 
prezent genul cel mai bogat şi re-
prezentativ în producţii muzicale şi 
literare. El începe în ajunul Cră-
ciunului şi durează pînă în ziua de 
Bobotează. Forma tradiţională a co-
lindatului presupune participarea 
întregii comunităţi: o parte în pos-
tură de colindători, altă parte în pos-
tură de colindaţi. Prin urmare, prin-
tre protagoniştii obiceiului se numă-
ră şi copiii care pornesc primii co-
lindatul prorpiu-zis. În partea a III-
a, Despre cele bisericeşti şi ale învăţătu-
rii în Moldova (Cap. I, Despre religia 
moldovenilor) a „Descrierii Moldovei”, 
asupra colindei D. Cantemir nu ne 
informează decît că „Aceasta aduce 

cu Calendis ale romanilor şi se prăz-
nuieşte îndeobşte la începutul fiecărui 
an Nou, atât de către oamenii de rând, 
cât şi de boieri, cu datini deosebite” [8] 
şi nimic mai mult. Modul de des-
făşurare, conţinutul propriu-zis, ac-
tanţii, vîrsta şi numărul acestora, 
recuzita etc. nu sunt elucidate de 
către cărturarul nostru. 
   Mult mai explicit este savantul 
atunci cînd se referă „(...) la câţiva zei 
necunoscuţi (...) care (...) se trag din 
idolii cei vechi ai dacilor”, la care locu-
itorii  Moldovei „se mai închină şi 
acuma în poezii şi cântece” [9]. Printre 
aceştia este menţionat obiceiul or-
ganizat de copii în formatul co-
lindelor, numit Chiraleisa. Acesta are 
o semnificaţie de purificare a spaţi-
ului şi de pretextare a rodului îm-
belşugat. În ajunul sau în ziua de 6 
ianuarie, cetele de copii, cu clopoţei 
şi crucea în mîini, încinşi la brîu cu 
tălăngi, însoţiţi de un preot, încon-
joară casele gospodarilor, grajdurile, 
ocoalele de animale şi grădinile cu 
pomi şi cîntă şi/sau recită texte 
anume. Laconice în conţinut, ele 
poartă un caracter augural, fondul 
versificat al cărora urează un an bo-
gat, bunăstare şi belşug. Copiii ros-
tesc în cor urarea: Chiraleisa, Doam-
ne! /Cât stuf pe casă, /Atâţea galbeni pe 
masă! /Câte pietre-n râu, /Atâţea saci 
cu grâu! /Câte pietricele în fântână, 
/Atâtea oale cu smântână! etc. [10]. 
Descriind obiceiul, D. Cantemir no-
tează următoarele: „Se potriveşte cu 
strigarea creştinilor în rugăciunea lor 
„Kyrie eleison!”, de unde se şi trage. 
Stăpânul casei are obicei să facă la 5 
ianuarie, în ajunul Bobotezei, o cruce de 
lemn, pe care o înveleşte cât mai frumos 
cu pânză albă sau cu pânză de borangic 
şi catifea, cum poate fiecare, după averea 
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lui, iar după vecernie ca într-un alai, 
petrecuţi de o droaie de copii, o poartă 

prin toate casele, unde strigă foarte des 
cuvântul Chiraleisa” [11]. Aşadar, 

sunt cu multă exactitate precizate 
data, locul desfăşurării, componenţa 
actanţilor, accesoriile şi conţinutul 
mesajului, pe care îl comportă obi-
ceiul, precum şi unele sugestii pri-
vind modul de realizare artistică. 
Confruntînd cele relatate în „De-
scrierea Moldovei” cu materialele con-
semnate în secolele următoare, ne 
convingem de spiritul fin de obser-
vaţie al lui D. Cantemir asupra prac-
ticii colindatului cu Chiraleisa, care 

nu a suferit schimbări esenţiale de 
conţinut, formă, funcţie şi semni-
ficaţie. Practicat pînă în prezent în 
unele localităţi din nordul, centrul 
republicii şi din stînga Nistrului, 
obiceiul reprezintă concepţia artisti-
că a copiilor, cristalizată prin tradi-
ţie, prin care ei expimă gratularea 
colectivităţii fie prin strigarea sau 
invocarea „Chiraleisa” ori „Chiraleisa, 
Doamne!”, fie printr-o urare de bel-
şug uşor melodizată: 
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   Din exemplele prezentate, precum 
şi din altele, uşor poate fi sesizată 
preferinţa acestei forme de mani-
festare artistică a copiilor pentru 
ritm şi sunet, melodia trecînd pe 
plan secundar. Versurile pot fi atît 
izometrice, cît şi heterometrice, su-
netului articulat (recitat şi/sau cîn-
tat) atribuindu-i-se o conotaţiie ma-
gică, în vederea asigurării unui an 
mănos, cu roade bogate. Ritmul este 
unul suficient de expresiv şi 
aparţine sistemului specific copiilor. 
Întrucît numărul versurilor este mo-
bil, nu putem vorbi despre o formă 
arhitectonică fixă. În cele mai dese 
cazuri, intonarea melodică a versu-
lui se apropie de vorbire. Simplita-
tea discursului muzical se manifestă 
printr-un material fonic redus, în 
care acţionează accentele melodice 
în varianta lor tonică şi execuţia se-
miparlato. Pe plan modal, parcursul 
melodic se constituie din sisteme 
oligocordice din seria prepenta-
tonică de tipul toniilor (recte struc-
turi modale prin salturi). 
   Reţin atenţia lui D. Cantemir şi 
alte două manifestări artistice cu 
participarea copiilor care se inte-
grează ciclului muncilor din peri-
oada de primăvară - vară: Paparuda 
şi Drăgaica. Conţinutul ambelor păs-
trează reminiscenţe ale unor stră-

vechi practici, în care iese în evi-
denţă filonul artistic ce îmbogăţeşte, 
diversifică şi colorează viaţa spi-
rituală a colectivităţilor rurale din 
Moldova. Desfăşurate în strînsă le-
gătură cu ocupaţiile agricole, ma-
nifestările artistice de referinţă, pro-
prii acestui interval calendaristic, 
vin să reflecte în chip simbolic, au-
gural sau magico-ritualic etapele 
esenţiale ale acestor activităţi. Cu 
scurgerea timpului însă, unele din-
tre ele şi-au pierdut, parţial sau de-
finitiv, funcţiile şi semnificaţiile ar-
haice, iar odată cu aceasta s-au de-
zagregat şi anumite componente, s-a 
modificat prin contaminare conţi-
nutul originar, din care au rezultat 
bunuri culturale hibride. Au rămas 
relativ bine consevate elementele 
vestimentare şi de divertisment, in-
clusiv cele muzicale, coregrafice, li-
terare.  
   În ansamblul obiceiurilor agrare, 
Paparuda se înscrie drept un ritual 
de secetă arhaic, ce include în fac-
tura sa elemente din practica magiei 
primitive cu participarea copiilor. 
Apa, în desfăşurarea ritualului, ocu-
pă un loc de primă importanţă. Con-
semnată pentru prima oară de către 
D. Cantemir în „Descrierea Mol-
dovei”, Paparuda poartă marca unei 
manifestări care se înscrie în peisajul 
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complexului ceremonial omonim şi 
are un registru sinonimic local şi 
regional destul de bogat: Paparuda, 
Păpăluga, Păpăluda, Păpărura, Păpă-
ruva [12]  şi altele. Substanţa magică 
constă din combaterea secetei prin 
invocarea ploii fertilizante cu mij-
loace teurgice. Practica solicitării di-
vinităţi pluviometrice sezoniere de 
către ceata feminină pentru dezle-
garea ploilor a avut, iniţial, o dată 
tradiţională fixă de celebrare, posibil 
la echinoţiul de primăvară. Se pare 
însă că, sub coerciţia bisericii creş-
tine, ceremonialul invocaţiei magice 
a Paparudei avea loc joia sau marţea 
din săptămîna a treia postpascală. 
Deşi, ulterior, devine un obicei oca-
zional, practicat în funcţie de nece-
sitate, cu desfăşurarea frecventă pe 
timp de secetă îndelungată. Aşa el 
apare şi în descrierea lui D. Can-
temir: „În vremea verii, când semănă-
turile sunt primejduite de secetă, oame-
nii de la ţară îmbracă o copilă mai mică 
de zece ani cu o cămaşă făcută din frun-
ze de copaci şi buruieni. Toate celelalte 
copile şi copiii de aceeaşi vârstă o ur-
mează şi se duc jucând şi cântând prin 
împrejurimi; iar oriunde sosesc, babele 
au obicei de le toarnă apă rece în cap. 
Cântecul pe care-l cântă este alcătuit 
cam aşa: „Paparudo! Suite la cer, 
deschide-i porţile, trimite de acolo 
ploaia aici, ca să crească bine seca-
ra, grâul, meiul şi altele”[13].  
   Aşa cum aparţine tipologiei culte-
lor agrare cu semnificaţie precisă, în 
special, în perioada aridă a anotim-
pului de vară, alaiul, format din 
persoane pure, susţine jocul Paparu-
dei, ale cărei mişcări coregrafice vin 
să simbolizeze reproducerea actului 
arhetipal de fecundare a Gliei de că-
tre Cer, ploaia sugerînd procesul 

iniţierii. Costumul vegetal al figu-
rantelor obiceiului, cutreieratul loca-
lităţii, vizitarea cîmpurilor, stropitul 
cu apă a membrelor cetei şi alte sec-
venţe, observate de D. Cantemir, au 
rostul de a evoca virginitatea na-
turii şi calitatea procreativă. Tot-
odată, actul ludic şi actul artistic din 
structura dansului exprimă forma 
rituală a activităţii de producere, 
atitudinea antimalefică a colectivi-
tăţii în raport cu înverşunarea pre-
textată faţă de forţele naturii, do-
rinţa temperării acţiunii lor. 
   Fondul afectiv al melodiilor se 
produce cu ajutorul unor mijloace 
de expresie modeste. De obicei, pri-
mul vers al melodiei cîntecelor în-
cepe cu unitatea lexicală „paparudă” 
sau cu sinonimul acestuia căruia i se 
adaugă ultimele lui silabe „rudă”. 
Jocul de cuvinte şi rima internă a 
versului denotă similitudinea invo-
caţiei poetice a Paparudei cu folclorul 
copiilor. 
   Versul cîntat corespunde prepon-
derent tiparului hexasilabic, într-o 
măsură mai mică celui octosilabic, 
căruia îi corespunde organizarea rit-
mică specifică tripodiei sau tetrapodiei 
pirice. Hexasilabicul apare fracţionat 
în 4 + 2: Paparudă, rudă; octosilabicul 
– în 4 + 2 + 2: Paparudă, rudă, rudă. 
Giusto-silabicul este ritmul carac-
teristic pentru ambele tipuri de vers. 
Materialul sonor de un ambitus re-
strîns variază de la structuri oligo-
cordice de trei sunete de tipul tri-
toniei pînă la structuri modale penta-
cordice şi hexacordice. Întrucît ritmul 
este unul măsurat de dans, construit 
pe valori de optimi, melodia poartă 
un caracter silabic, nonornamentat, 
în mişcare medie (allegro), ca în 
exemplele de mai jos: 



 49 

 
a) 

 

b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

   Alcătuite, în general, din măsuri 
binare, melodiile se constituie în 
construcţii fixe: strofe de tip  primar, 
formate din repetarea obstinată, in-
tegrală a unui singur rînd melodic 
cu formula de cadenţă neconcluzivă, 
reiterarea continuînd invariabil pînă 
la consumarea textului literar; strofe 
de tip binar, formate din două rîn-
duri melodice. Deşi mai rar, pot fi 
întîlnite melodii care cuprind trei 
sau patru rînduri (fraze muzicale) 
diferite, repetate variat. Structura 
melodică este organizată în entităţi 
artistice de factură motivică. Cîntul 
monodic al Paparudelor se desfă-
şoară în varianta interpretativă gen 
responsorial  în care solista cîntă un 
vers, iar grupul de fete repetă ace-
laşi lucru. 
   Drăgaica este numele unui obicei 
de sorginte străveche care se des-
făşura în a treia zi a solstiţiului de 
vară, pe 24 iunie, venind astfel să 
marcheze simbolic „marea răscruce 
în cursa soarelui” [14]. Mai tîrziu, 
peste această manifestare artistică se 
suprapune sărbătoarea creştină a 
naşterii Sfîntului Ioan Botezătorul. 
Mai trebuie precizat faptul că ter-
menul în cauză defineşte şi divi-
nitatea agrară, protectoarea holdelor 
care, concomitent, era eroina cen-
trală a obiceiului, dar şi care se mai 
identifică cu planta erbacee (floa-
rea), substituitul fitomorf al zeiţei 
agrare Sânziana, sinonimă cu Dră-
gaica.   
   După cum rezultă din expunerea 
lui D. Cantemir (prima atestare şi 
descriere detaliată în literatura de 
specilitate), datina respectivă purta 
un caracter complex, asamblînd în 
scenariul ei secvenţe artistice deose-
bite ca substanţă – de conţinut, mod 

de exprimare şi finalitate atît pentru 
colectivitate, cît şi pentru natură 
[15]. Individualitatea obiceiului Dră-
gaica este conferită de structura ge-
nerală şi elementele lui compo-
nente, fără deosebiri esenţiale în va-
riantele practicate. Criteriile de sex 
şi de grup, aidoma Lăzărelului, Papa-
rudei şi Caloianului, sînt respectate şi 
în cazul de faţă, protagonistul fiind 
grupul feminin. Este adevărat însă 
că cenzul de vîrstă candidă  în cazul 
Drăgaicei poate fi depăşit, etatea par-
ticipantelor (14-19 ani) permiţîndu-
le căsătoria.  
   Din prezentarea făcută de D. Can-
temir în „Descrierea Moldovei”, se 
poate preciza: timpul desfăşurării 
obiceiului – „cînd încep să se coacă 
semănăturile” [16]; locul şi  itinerarul 
acestuia – „ogoarele”, „cîmpurile”, 
mai apoi „toate satele din care s-a adu-
nat lume s-o petreacă” (Drăgaica –
n.n.); distribuirea rolurilor – Dră-
gaica, cea mai frumoasă fată (numită 
„des sora şi mai-marea” celorlalte fe-
te), „aleasă de toate fetele ţăranilor din 
satele învecinate”, alaiul însoţitor; ge-
nurile artistice prezente – muzica, 
dansul, textul poetic, declamaţia; 
vestimentaţia - „o cunună împletită 
din spice şi cu multe basmale colorate” 
şi accesoriile - „cheile de la jitniţe” 
[17]. Unii cercetători observă în obi-
ceiul Drăgaicei afinităţi cu ceremo-
nialul nupţial, evocate prin „alaiul 
miresei, cu druştele sale, (...) costumaţia 
luxuriantă, festivă, a protagoniştilor 
(...) şi, înainte de toate, a drăgaicei, cu-
nuna ce o purta pe cap etc.” [18]. 
   Sumara radiografie a manifestaţiei 
relevă într-o suficientă măsură ca-
racterui magic originar şi, totodată, 
semnificaţia şi funcţia ei agrară. 
Această ultimă particularitate relevă 
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cu claritate şi din poezia cîntecului: 
Şi-au venit drăgaicele, /Să reteze spi-
cele, /Spicele sînt măricele, /Drăgaicele-
s mititele etc.  
   Desacralizarea treptată a Drăgaicei 
i-a determinat noile ei sensuri, trans-
formînd-o într-un spectacol de săr-
bătoare şi de manifestare a tinerilor, 
prezentat la casele gospodarilor şi, 
recent, pe scenele sălilor de concert. 
   Repertoriul muzical al Drăgaicei 
includea melodii de joc (Brîu, Geam-
parale, Floricica ş. a.) şi melodii voca-
le rituale de dans cu formulă ritmică 
de giusto - silabic sau aksak. Confi-
guraţia specifică a ritmului constă în 
asocierea formulelor identice: opti-
me, optime, optime, optime cu punct 

sau optime, optime cu punct  sau opti-
me, optime, optime, optime. 
   Discursul muzical se bazează pe 
un material sonor, care include în 
componenţa sa construcţii pentato-
nice, pentacordice, hexacordice (dia-
tonice), moduri populare (diatonice 
şi cromatice). 
   Pe plan formal, melodia vocală 
este organizată în schemă strofică. 
Rîndurile melodice se succed după 
principiul repetării parţiale sau in-
tegrale a frazelor muzicale, apro-
piate în conţinut: A B Bc  sau A A B 
Bc. Desfăşurarea melodiei urmează 
conturul convex / concav: 

 

 

   În finalul acestui studiu, vom în-
cerca să formulăm cîteva concluzii 
generale, care decurg firesc din re-
latările, expunerile şi analizele efec-
tuate pe parcurs. 
   Materialul cuprins în „Descrierea 
Moldovei” denotă faptul că creaţia 
artistică a copiilor a avut în peri-
metrul carpato-dunărean o circu-
laţie intensă, relevînd un profund 
caracter de grup, sincretic, conţinut 

tematic anume (propriu), prilejul de 
manifestare fiind cel ocazional. Fap-
tul că D. Cantemir plasează unele 
dintre aceste producţii în şirul prac-
ticilor eretice sugerează vechimea 
lor precreştină şi originea păgînă. 
Dar, ca orice act de creaţie bazat pe 
oralitate, şi cel exercitat de copii se 
subordonează procesului evolutiv 
de transformare continuă. Prin evo-
carea şi includerea acestui material 
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în conţinutul „Descrierii Moldovei”, 
lucrarea cîştigă atît în consistenţă, cît 
şi în amploare. Chiar dacă în pre-
zentarea creaţiei de copii elementul 
muzical este destul de modest, pre-
dominantă fiind latura etnografică, 
totuşi opusul cantemirian, prin cu-
loarea şi puterea lui de sugestie (ab-
sente în alte surse ştiinţifice), de-
velopează într-o bună măsură un 
segment important al culturii tra-
diţionale din pragul secolelor XVII-
XVIII. De asemenea, fără a îngusta 
optica abordării, poate fi observat 

actul artistic autohton practicat la 
vîrsta copilăriei, în îmbinarea lui 
organică cu viaţa social - economică 
a ţării. Detaliul folcloric reprezintă o 
modalitate artistică, prin care se ma-
nifesta viaţa spirituală a colectivi-
tăţilor umane indigene de la noi, 
proiectînd astfel un tablou realist 
asupra culturii trecutului, cu posibi-
litatea de acces la tezaurul infor-
maţional, ce surprinde unele mo-
mente din geneza artei.  
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