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Dmitri Kabalevsky s-a născut în Sankt

Petersburg la 30 decembrie 1904. Tatăl său a fost

un matematician şi l-a încurajat să studieze

matematica. Cu toate acestea, de timpuriu a fost

fascinat de arte şi a devenit un pianist tânăr,

bineficiind de un stagiu de trei ani, ca pianist în

teatre. De asemenea, el a debutat în poezie şi

pictură. În 1925, împotriva dorinţei tatălui său, el a

acceptat un loc la Conservatorul din Moscova,

studiind compoziţia în conformitate cu Nikolai

Myaskovsky şi pianul cu Alexander Goldenweiser.
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„D. Kabalevsky - De ce

formulând scopul disciplinei

Educaţie Muzicală, dânsul a

realizat-o luând în calcul două

perspective „formarea culturii

muzicale ca parte integrantă a

culturi spirituale? De ce nu s-a

limitat doar la prima parte a

difiniţiei? Oare a forma cultura

unei persoane este puţin?”

Ion GAGIM



Orice formă de comunicare cu muzica, orice activitate

muzicală îi învaţă pe elevi să audă muzica. Pătrundem

sensul muzicii prin perfecţionarea continuă a capacităţii de

percepţie muzicală. Ca proces psihic-spiritual, receptarea

muzicii (audierea, simţirea, trăirea şi înţelegerea) este

proprie tuturor activităţilor muzicale (D. Kabalevsky, N.

Vetlughina, O. Apraksina, A. Abdullin). Prin exersare şi

acumularea experienţei muzicale se dobândeşte şi se

dezvoltă simţul muzical, care influenţează formarea şi

calitatea universului intim, sentimentele şi gândurile elevilor.

Marina MORARI
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Interpretarea hermeneutică a imaginii muzicale necesită

cunoașterea intelectuală a elevului, atitudinea emoțională și

psihologică. Ea contribuie la crearea unui suflet frumos și de adevărate

valori estetice. Hermann Kretzschmar (Germania) și Dmitri Kabalevsky

(Rusia) ating aceste probleme în lucrările lor. Abordarea comparativă a

conceptelor de educație muzicală a acestor personalități ne oferă

ocazia să vedem că două sisteme, una creată în Germania la începutul

secolului al XX-lea și cealaltă în Rusia la sfârșitul secolului XX, dețin

ideea unei dimensiuni hermeneutice ca un proces care stabilește o

relație între elev și muzică. În acest context, muzica va fi privită din

diferite aspecte, cum ar fi: aspecte istorice, muzicologice, artistice și

estetice. Margarita TETELEA



Clasificările realizate de D.
Kabalevsky şi B. Asafiev, se află în
raport de complementaritate; prin
interacţiunea lor se atinge un grad
generalizator de cunoaştere, dar
paralel au mai fost delimitate
problematici şi legităţi de clasificare a
cunoştinţelor muzicale, precum şi
fundamentate noţiuni care le definesc
şi au contribuit la formarea unei
viziuni complexe despre muzică.

Viorica CRIŞCIUC
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D. Kabalevsky a elaborat o

concepţie pedagogică specifică de

clasificare a cunoştinţelor muzicale

în procesul de predare-formare a

acestora. Sistemul său include

abecedarul muzical (pe care-l

exclude din clasa I) şi iniţierea

muzicală, care nu trebuie să se

identifice cu citit-scrisul muzical şi

studierea notelor, ci să prevadă

achiziţionarea de cunoştinţe

muzicale care determină perceperea

muzicii ca artă vie.

CRIŞCIUC, Viorica 

















Ideile lui D. 

Kabalevsky au găsit o 

rezonanţă adecvată în

conceptul educaţiei

muzicale şcolare din 

Moldova, ţinându-se cont de 

particularităţile etnosociale

şi tradiţiile culturii muzicale

ale neamului, unde printre

poziţiile-cheie apare

dezvoltarea la elevi a 

interesului pentru arta

muzicală. 

Tatiana BULARGA 
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