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METODOLOGII DIDACTIC–EDUCA IONALE

POSIBILIT I EDUCA IONALE
ALE FOLCLORULUI MUZICAL

EDUCATIONAL POSSIBILITIES OF THE MUSICAL FOLKLORE

Mariana VACARCIUC,
doctor n pedagogie, conferen iar universitar,

Universitatea Pedagogic  de Stat Ion Creang , Chi in u

The article deals with the acute problems of children’s education through musical
folklore, emphasizing the educational possibilities of traditions and customs of the minter
holidays. The author came to a conclusion about the role of the folklore (popular music) on
the education of new generation.

Apari ia istoric a folclorului
muzical este n leg tur str ns cu
caracterul educa iei genera iilor n
cre tere la diferite etape de dezvoltare
a societ ii. Folclorul s rb torilor ca-
lendaristice constituie o sfer impor-
tant  a culturii spirituale populare.

Comorile spirituale ale
poporului reprezint baza unei noi
educa ii centrate valoric. Numai
printr-o educa ie fa de na iune, de
tradi iile i obiceiurile str mo e ti,
copilul cunoa te trecutul, n sufletul
lui se na te acea semin de respect i
stim fa de valorile spirituale ale
neamului, acel pivot al spiritualit ii
care va ncol i i va da roade n viitor.

Folclorul s rb torilor calen-
daristice constituie o sfer important
a culturii spirituale populare. Ca i la
alte popoare, folclorul rom nesc al
s rb torilor calendaristice a suferit
modific ri esen iale. Folclorul mu-
zical al copiilor contribuie la culti-
varea emo iilor, la dezvoltarea inte-
lectual , a sentimentelor morale, este-
tice i, n special, a sentimentului de
dragoste pentru integrarea acestei arte

n via , a gustului estetic muzical.
Pedagogul-muzician O. B r-

lea acord o mare importan edu-
ca iei muzicale n formarea perso-
nalit ii armonios dezvoltate, expri-
m ndu- i convingerea c ini ierea co-
piilor n muzic trebuie s se
realizeze pe baza valorilor spirituale,
n special pe produc ii din folclorul

copiilor, care fixeaz etapele de
constituire a limbajului muzical al
umanit ii i reflect n plan onto-
genetic procesul de con tientizare a
sunetelor muzicale i de percepere
emo ional  a muzicii (1).

Repertoriul folcloristic al
copiilor ne vorbe te direct despre
aspira iile, necesit ile i interesele
lor, despre gustul i sim ul lor
artistic. n aceast ordine de idei G.
Breazu sus ine c nsu i copilul, n
exprim rile sale muzicale, n c n-
tecele lui ne pune la dispozi ie date
sigure asupra firii sale muzicale,
asupra nevoilor sale spirituale, asup-
ra aptitudinilor sale (4).

Crea ia popular vine s ne
aduc n elepciune nu sub form de



95

cuno tin e, informa ie, ci sub form
de sim ire, tr ire i n elegere de-
osebit a vie ii, a existen ei. Copilul
are nevoie de armonie l untric , ten-
din spre perfec ionare continu a
„eu-lui”, aspira ie spre frumos, nalt,
sf nt. Acesta este vectorul educa iei
n coala noastr . Copii nva un ir

de uraturi, sem n turi ca simple
poezii, n timp ce aspectul muzical
este completamente ignorat. Se
interpreteaz o mul ime de colinde,
c ntece de stea f r a se cunoa te
semnifica ia lor. Acest lucru se n-
t mpl din cauza lipsei unui contact
viu, emo ional ntre profesor i elev,
a unor rela ii de „colaborare ar-
tistic ”, de sinceritate i „rudenie”
sufleteasc , de interes comun; lipsa
competen ei profesionale, n ceea ce
prive te formarea deprinderilor vo-
cale, de a c nta corect i expresiv n
colectiv i solistic; de a respira
corespunz tor liniei melodice, de a
pronun a clar i expresiv textul
c ntecelor, de a emite sunete fru-
moase, a sim ului de ritm, dezvol-
tarea imagina iei muzicale, formarea
unor deprinderi legate de melodie
prin intermediul folclorului muzical
de iarn , lipsa cuno tin elor teoretice
despre folclorul muzical de iarn .

Folclorul muzical al copiilor
con ine un real tezaur de informa ii
necesare psihologilor, pedagogilor,
sociologilor. Astfel, studiul limba-
jului i con inutului teoretic al folclo-
rului muzical relev psihologilor
anume tr s turi spirituale ale copiilor,
aptitudinile, gusturile i tendin ele
lor, preferin a pentru ritm i sunet,
ntr-o faz din via a copilului, c nd

mijloacele orale i auditive de struc-
turare i transmitere a informa iei
sunt preponderente (4).

A adar, tradi iile i obiceiu-

rile con in n sine tr s turile specifice
ale psihologiei na ionale ale forma-
iunilor etnice. Ele se manifest ca o

parte a continuit ii n dezvoltare, a
leg turii dialectice dintre trecut i
prezent, iar prin el i cu viitorul.
Noile genera ii i formeaz tr s -
turile lor psihologice sub influen a
obiceiurilor i tradi iilor mo tenite.

Poporul rom n, ca i toate
popoarele, i-a creat timp de secole
tradi iile, s rb torile sale na ionale.
Ele stabileau normele de comportare
ale familiei, statului i poporului n
genere, transform ndu-se n legi ne-
scrise, prin care func iona societatea
rom neasc . Ele nu permiteau nicio
excep ie de la regul , indiferent de
starea social i de ierarhia admi-
nistrativ ocupat n societate. Tra-
di iile na ionale ndemnau omul s fie
om n orice mprejurare. Demnitatea
uman era considerat un cult al
umanismului i moralit ii. Prietenia
dintre popoare i oameni, respectul
reciproc, patriotismul, sim ul jertfirii
de sine pentru binele Patriei i popo-
rului s-au cristalizat n obiceiurile i
tradi iile na ionale. Poporul crea,
dezvolta i p stra cu sfin enie acele
tradi ii i s rb tori, inclusiv tradi iile
i obiceiurile s rb torilor de iarn ,

care l ajutau s prospere, s nfrunte
greut ile. Nu nt mpl tor proverbul
rom nesc spune: „Dac n-ai s dit un
pom, n-ai s pat o f nt n , nu ai l sat
mo tenire, atunci degeaba i-ai tr it
via a”. Tradi iile, obiceiurile i s r-
b torile nfrumuse eaz via a popo-
rului, o fac s capete un anumit sens.
Iat de ce poporul le p streaz i le
transmite din genera ie n genera i ca
un dar sf nt, iat de ce ine la ele.

Intuind valoarea artistic i
social a acestor fapte, pedagogii,
folclori tii i psihologii au pus bazele
nv m ntului muzical na ional,



96

accentu nd valoarea realiz rilor artis-
tice, ale poporului, n care cele ale
copiilor sunt prioritare. Deci folclorul
na ional este tezaurul poporului. La
crearea folclorului au contribuit mai
mul i factori c rora le dator m
asem narea sau identitatea faptelor de
folclor cum ar fi existen a ele-
mentelor comune n folclorul tuturor
popoarelor. ns apari ia lor nu este
determinat de contactele dintre aces-
te popoare, care au constituit i ele
baza apari iei i form rii artei folclo-
ristice, ci este vorba de nsu iri, de
sentimente proprii tuturor oamenilor,
popoarelor: bucuria i triste ea,
dragoste i ura, credin a n victoria
binelui asupra r ului, josnicia i
m rinimia, binefacerea i r utatea,
modestia i obr znicia – o serie le
elemente universale, rezultante ale
unui adev rat cod de valori etice i
estetice, f urit de popoare de-a lungul
unei ndelungate istorii. Al turi de
aceste elemente cu caracter general-
uman, n folclor sunt prezente i alte
elemente, care nu pot fi explicate i
concepute dec t prin existen a unor
leg turi, influen e, invazii ce au avut
loc ntre popoarele respective (ucra-
ineni, turci, t tari, unguri, polonezi,
germani, ru i) n decursul veacurilor:
una din cauzele care fac posibile exis-
ten a elementelor comune n folclorul
a dou sau mai multe popoare este
mo tenirea comun , adic izvorul
comun de unde i-au luat nceput mai
multe r ule e cu o mul ime de
afluen i, care i continu genurile
folclorului moldovenesc (2).

Aproape toate s rb torile
populare ale moldovenilor corespund
cu cele ale slavilor: s rb torile de
iarn , de var ... Cine vrea s tie tre-
cutul moldovenilor, las  s -l studieze
pe cel al slavilor i, ncep nd cerce-
t rile poate fi sigur c va ajunge la

rezultate dorite; n caz contrar el va
n elege pu in sau chiar nu va n elege

nimic: o alt cauz o constituie influ-
en a exercitat de cultura unui popor
asupra culturii altui popor n anumite
condi ii istorice prielnice, influen e ce
au avut loc n decursul veacurilor (6);
a treia cauz o constituie existen a
unor condi ii social-istorice asem -
n toare n care au tr it i s-au dezvol-
tat dou sau mai multe popoare „or,
folclorul nu poate fi rupt de modul de
existen al poporului care i-a dat
na tere” (1).

Desigur, aceste cauze genera-
le nu exclud posibilitatea existen ei
altora cu caracter local. M l ncu a
(urare de Anul Nou) este mprumu-
tat de la poporul ucrainean. Folclo-
rul datinilor calendaristice constituie
o sfer important  a culturii spirituale
populare.

Primul cercet tor care a
examinat obiceiurile calendaristice
moldovene ti i poezia lor a fost D.
Cantemir cu lucrarea „Descrierea
Moldovei.” Chiraleisa se potrive te
cu strigarea cre tinilor n rug ciunile
lor „Kyrie eleison!” de unde se i
trage. St p nul casei are obicei sa
fac la 5 f urar, n ziua nt mpin rii
Domnului, o cruce de lemn, pe care o
nvele te c t mai frumos cu p nz

alb sau cu p nz de borangic i
catifea, cum poate fiecare dup
averea lui, iar dup vecernie ca ntr-
un alai, petrecu i de o droaie de copii,
o. poart prin toate casele, unde strig
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foarte des cuv ntul chiraleisa. (5)

n prezent pe la casele
oamenilor umbla p rintele cu icoana
Maicii Domnului, sus inut de o droaie
de copii, care strig Chiraleisa. Acest
obicei se practic n ajunul Cr -
ciunului. P rintele, cu un m nunchi
de busuioc, care simbolizeaz cur -
enia sufleteasc i cu ap sfin it ,

sfin e te casele oamenilor in nd
rug ciune i dorindu-le s n tate i
lini te sufleteasc . Drept r splat
gospodarul i d un colac i c iva lei.
Colind – „Aceasta aduce cu Ca-
lendis ale romanilor i se potrive te n
general la nceputul fiec rui An Nou,
at t de c tre oamenii de r nd, c t i de
boierii cu datini deosebite” (5) . 

F r folclor este imposibil
existen a unei na iuni, a unui popor.
Ramura important a folclorului o
constituie folclorul pentru copii,
deoarece copii sunt pilonii societ ii,
a na iunii. Anume prin intermediul
folclorului, obiceiurilor i tradi iilor
se realizeaz scopul primordial al
procesului instructiv-educativ i anu-
me latura formativ , educativ , cog-
nitiv sau instructiv , dar esen ial este

obiectivul uman: formarea unei
personalit i multilateral dezvoltate i
constituie fundamentul de baz al
societ ii, al unei ntregi na iuni. Dar
cu p rere de r u, p n acum crea ia
artistic a copiilor este insuficient
cercetat i studiat , cu toate c pre-
zint o valoare considerabil pentru
educa ie i tiin . Problema genurilor
i speciilor folclorice ocup un loc

central n procesul istorico-folcloric.
Culeg torii de folclor au contribuit
ntr-o mare m sur la studierea i
mbog irea folclorului pentru copii,

care constituie fundamentul educ rii
i dezvolt rii unei personalit i de

vaz , ncep nd de la na tere i con-
tinu nd p n la procesul prelu rii
ad nci b tr ne i, deoarece b tr nii iau
multe nv minte din acest tezaur
bogat.

Folclorul copiilor p streaz o
str veche modalitate de comunicare
i de exteriorizare artistic (muzical ,

poetic i gestic ). Transmise de-a
lungul mileniilor, din genera ie n
genera ie, pe cale oral , aceste nuclee
(formule universale, preculturale)
cap t o amprent etnic numai n
procesul prelu rii i pl smuirii cre-
atoare a copilului, deoarece mediul de
via spiritual i social  c reia i
apar ine creatorul - interpret i pune
totdeauna amprenta pe realiz rile
sale.

Produc iile artistice ale co-
piilor sunt alc tuiri complexe, poli-
func ionale, cu puternic accent afec-
tiv, reflect nd via a lor intim , com-
portamentul fa de lumea ncon-
jur toare.

Folclorul copiilor se va carac-
teriza prin urm toarele:

- un fenomen accentuat
sincretic; se mbin n grade diferite:
text poetic, melodia, gestul, mi carea,
jocul; are un puternic caracter co-

Chi – ra – lei – sa, Chi – ra – lei – sa
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lectiv: se manifest numai n soci-
etate n mediul unei categorii anumite
de v rst ;

- are la baz o serie de
norme tradi ionale existente n form
latent n memoria pasiv a copilului
care se obiectiveaz cu fiecare inter-
pretare; aceasta nu exclude procesul
lent de evolu ie, de i elementele fun-
damentale proprii genului prezint o
mare stabilitate;

- unele mijloace de expre-
sie, ast zi cu prioritate preferate de
copii, se nt lnesc i n repertoriul
adul ilor, dar cu o frecven redus ,
fie n genurile lor proprii, fie n cazul,
c nd se adreseaz celor mici pentru a
fi mai u or n ele i de ace tia;

- n definirea tr s turilor
proprii acestei categorii trebuie s se
in seama nu numai de con inutul

literar i de structura compozi ional ,
ci i de func ionalitate.

Dificultatea clasific rii i
delimitarea de folclorul adul ilor ca
gen, tr s turi compozi ionale i de
con inut specifice, se datoreaz at t
caracterului sincretic i eterogen, i al
leg turii organice cu via a, c t i
dinamismul lui, modific rilor per-
manente, mbog irii din surse variate
i muta iilor frecvente de la o

categorie la alta, ceea ce implic
schimb rii de func ie i, par ial, al
tematicii.

Deci opera ia de clasificare a
crea iei populare este destul de
complicat , delimitarea categoriilor
folclorice nt mpin nd un obstacol
aproape de netrecut: marea mobilitate
a faptelor de folclor determin carac-
terul relativ al oric rei clasific ri:

1.G. Vrabie (9) n clasifi-
carea sa ine cont de munca i via a
oamenilor:

Ode nchinate muncii omului.
a) colinde adresate gospo-

d riei (plugu orul).
b) colinde individuale (pen-

tru ciobani, pescari, fecior, fat ).
Concomitent cu desf urarea

acestor obiceiuri aveau loc i mai
continu i ast zi – manifest ri cu
caracter dramatic, pantomime: jocul
caprei, al c lu ului, al lupului, al
cerbului, al cucii .a.

2. E. Comi el (7) – categorii
func ionale:

C ntece i jocuri legate de date
calendaristice:

* plugu oare;
* sorcove;
* colinde (c ntece pe fereastr , n
ajun i-n prima zi de Cr ciun sau de
Anul Nou);
* chiraleisa;
* c ntece de stea.

S rb torile de iarn includ
multe datini, un complex bogat de
genuri i specii poetice populare, ce
descriu n imagini artistice munca i
via a oamenilor. Poezia Anului Nou e
unul din domeniile cele mai bogate
ale folclorului moldovenesc.

Clasificarea folclorului mu-
zical de iarn joac un rol important
n procesul de exersare artistic a lui,

deoarece exersarea artistic ne
prezint probleme pe care le pune i
lumea nconjur toare. Nu vom putea
concepe baza clasific rii folclorului
muzical de iarn , dac noi n ine nu
ne eliber m, dac nu ne adapt m la
el. Acest proces de a te adapta are
adeseori drept consecin o gam
ntreag de mi c ri suflete ti: a tep-

tare, decep ie, m nie, resemnare, ref-
lec ie, surpriz , speran e noi, eforturi
re nnoite de voin , bucurie intens
pentru activitatea creatoare. Dar
participarea nu r m ne doar pe planul
sufletescului, ea p trunde n
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profunzime p n la fizic, n degete,
p n n v rful picioarelor. n etapa
contemporan exersarea folclorului
muzical este l sat n umbr . Copii
cunosc superficial semnifica ia i
con inutul obiceiurilor i tradi iilor
populare ale folclorului muzical de
iarn .

C utarea modalit ilor de joc
evocau via a de toate zilele, dorin ele
poporului, faptele lui de vitejie i
eroism, dragostea de libertate, dem-
nitatea lui. Prin intermediul folclo-
rului muzical, omul nzestrat cu
n elepciune, dar nu sub form de

cuno tin e, informa ie, ci sub form
de sim ire, tr ire i n elegere deo-
sebit a vie ii, a existen ei. Muzica
va veni s treac , n primul r nd,
prin sim ul copilului. „Cei care simt
pentru a g ndi” posed o experien
mai bogat , mai real , dec t cei care
„g ndesc pentru a sim i” (1). Folclo-
rul muzical al copiilor contribuie la
realizarea acestui scop. Repertoriul
folcloristic al copiilor ne vorbe te
direct despre aspira iile, necesit ile
i interesele lor, despre gustul i

sim ul lor artistic.
Valoarea operelor de art

este de felul cum prin construc ia i
structura lor reu esc s realizeze ntr-
o form superioar i unitar , cele
trei func ii – artistic , cognitiv i
formativ-educativ , ndeplinindu- i
astfel menirea social :

1. Func ia artistic – esen a
folclorului preciza G. Br tianu –
const tocmai n aceea c  d unei
idei materiale un chip viu, senzorial
i frumos i astfel ajungem la

cunoa terea adev rului, nu pe calea

ra iunii, ci a sensibilit ii. Prin
func ia ei artistic opera folcloric
trebuie s impresioneze i s devin
un ferment al vie ii spirituale (3).

2. Func ia cognitiv a
folclorului este str ns legat de cea
artistic , exercit ndu-se odat cu
aceasta. Prin folclor omul cunoa te
societatea de ieri, de ast zi i pe sine
nsu i.

Prin for a lui cognitiv ,
folclorul contribuie la cunoa terea i
transformarea lumii, a societ ii i a
omului contemporan preocupat de
frumos, de crearea n jurul s u a unui
mediu estetizat, resping nd ceea ce
este ur t i inestetic.

3. Func ia formativ-edu-
cativ  a folclorului se realizeaz prin
unitatea dintre func ia artistic i
cognitiv . Folclorul autentic nno-
bileaz via a omului, i formeaz
atitudini i idealuri, convingeri i
sentimente nalte. Unii speciali ti
v d n educa ia estetic un mijloc de
umanizare a tineretului, cople it de
tehnicizarea excesiv din epoca
noastr , precum i posibilitatea
dezvolt rii spirituale i a destinderii
n timpul liber.

Frumosul din art , din natur
i societate, p trunde ca o und de

lumin n toate sferele vie ii umane,
d ndu-i noble e i autenticitate. El are
puternice rezonan e afective, cu
influen e pozitive asupra produselor
activit ii omului, a modului s u de
via i a comportamentului fa de
cei din jur (8).

Prin ini ierea copiilor cu
obiceiurile i tradi iile folclorului
muzical de iarn , n cadrul lec iilor
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de Educa ie muzical contribuim la
educa ia estetic , care este o com-
ponent de baz a form rii voca-
ionale a personalit ii umane. Prin

natura ei sonor - temporal ,
imaginea muzical contribuie la
declan area unor emo ii estetice,
av nd o puternic for expresiv .
„Arta muzical - folcloric dezv luie
lumea interioar a omului, cele mai
subtile nuan e ale vie ii afective, cele
mai nalte idealuri, crezul din-
totdeauna al omului n bine, frumos
i adev r”. Educa ia pentru i prin

arta muzical nseamn a-l face pe
elev s treac din ipostaza de auditor
n cea de interpret i apoi n acea de

creator. Dar pentru aceasta el trebuie
s posede anumite dexterit i, adic
anumite cuno tin e, priceperi i

deprinderi n interpretarea i crearea
folclorului muzical de iarn , care
este o parte important a artei popu-
lare.

Folclorul muzical de iarn
ocup un rol primordial n cadrul
lec iilor de educa ie muzical . At t
n primele dou clase, c nd

permanent, cu insisten i exigen ,
se preocup de formarea i con-
solidarea deprinderii de a percepe, a
recunoa te i a reproduce n l imea
sunetelor (consider nd c aceast
activitate descifreaz secretul
nsu irii alfabetului muzical) i n

clasele urm toare vom avea aceast
fundamental preocupare pentru
aceast important problem
muzical
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