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INSTRUMENTELE MUZICALE 

PREZENTARE GENERALĂ 

 

Prof. Damian Petronela 

Palatul Copiilor Iași 

 

Muzica i-a preocupat pe oameni din cele mai vechi timpuri, atât ca știință a sunetelor, 

cât și ca artă. Manifestările muzicale au fost studiate de învățați de pretutindeni încă din 

antichitate, observându-se că fenomenul muzical nu poate fi definit numai în universul său 

propriu, ci dintr-o perspectivă obiectivă mai largă prin fundamentarea sa pe baze fizice și 

matematice. 

Muzica a fost interpretată din timpuri vechi cu ajutorul instrumentelor, astfel că 

majoritatea istoricilor indică flautul făcut din oase de animale cu o vechime de 37.000 de ani, 

iar cel mai vechi cântec scris datează de 4.000 de ani în cuneiformă antică. 

În ultimii ani s-a pus accent din ce în ce mai mult pe educația instrumentală, ca o parte 

importantă a educației oricărui copil, deoarece îmbunătățește dezvoltarea și raționamentul 

limbajului, pe lângă faptul că oferă o formă artistică de exprimare. 

Muzicienii folosesc o mare varietate de instrumente pentru a crea sunete și a 

interpreta o compoziție muzicală. Unele dintre ele sunt obiecte din lemn lucrate cu măiestrie, 

altele utilizează tehnologii avansate, fiind caracterizate de registru și timbru. Instrumentele 

muzicale au caracteristici variate, popularitatea lor fiind diferită de la o regiune la alta.  

O primă clasificare împarte instrumentele muzicale în: 

• Acustice – când sunetele sunt direct generate; 

• Electrice – când sunt folosite cu un amplificator de sunet. 

Instrumentele muzicale sunt de obicei clasificate în patru mari grupe tradiționale: cu 

coarde, suflători din lemn, suflători din alamă și instrumente de percuție, la care se adaugă 

suflători cu structură complexă și instrumentele electronice. 

Instrumentele cu coarde se clasifică astfel: 

1. Instrumente cu coarde lovite: 

Pianul apare în anul 1709 în atelierul din Florența a lui Bartolomeo Cristofori di 

Francesco ca un instrument cu coarde și ciocănele la care se putea cînta într-o diversitate de 

nuanțe. Strămoșii pianului au fost Clavicordul, sfârșitul secolului al XIII – lea și începutul 

secolului al XIV-lea, format dintr-o cutie de rezonanță triunghiulară pe care erau întinse 

coarde din metal, având o claviatură de 2-3 octave. Spineta era mai mare decât clavicordul și 

folosea un mecanism care determina cu vârful unei pene ciupirea coardei. Clavecinul era 

ceva mai mare și folosea două coarde pentru fiecare notă, întărind astfel sunetul, fiind cel mai 

apropiat ca formă de pianul cunoscut astăzi. 



 

Pianul este alcătuit dintr-o placă de rezonanță construită dintr-un lemn special de 

brad, care susține placa de metal sau cadrul metalic unde sunt fixate coardele. Acestea sunt 

lovite de ciocănele și puse în vibrație. Asupra corzilor se acționează prin intermediul clapelor 

albe și negre, iar pedalele acționează asupra intensității și culorii sunetului. 

 

Întinderea ambitusului pianului este fără rival și cuprinde scara muzicală a întregii 

orchestre, chiar depășind-o, oferind o sonoritate extrem de duioasă și variată, dar și o tehnică 

facilă în ceea ce privește intonația, sunetul fiind gata fixat. Avantajul instrumentului a constat 

în independența remarcabilă prin posiblitatea de a cânta și melodia și acompaniamentul, ceea 

ce explică evoluția și rolul său deosebit în ansamblul instrumentelor muzicale. 

 

2. Instrumente cu coarde ciupite: 

Chitara sub forma cunoscută astăzi apare în jurul anului 1850, cand spaniolul 

Antonio Torres modifică forma și propoțiile instrumentului, oferindu-i o acustică 

îmbunătățită, un ton plăcut și o structură rezistentă. Strămoșii acestui instrument îi întâlnim și 

la începutul Renașterii cu patru perechi de corzi în Europa, iar în Italia cu cinci perechi de 

corzi. Însă în epoca antică întâlnim primele instrumente cordofone ce aveau corzile fabricate 

din intestine de animale sau mătase, făcând parte din familia harpei. 

Chitara are o cutie de rezonanță care formează corpul acesteia, iar corzile sunt din 

plastic sau metal. 



 

    

Harpa este unul dintre cele mai vechi instrumente fiind întâlnită cu circa 3.000 de ani 

Î.C. la sumerieni și egipteni, suferind de-a lungul timpului mai multe modificări până la cea 

dată de francezul Sebastien Erard în 1801. Harpa este un instrument diatonic (7 note pe 

octavă), nu cromatic (12 note pe octavă), astfel că în 1720 constructorul german G. 

Hochbrucher fixează cele șapte pedale ale harpei pentru a extinde tonurile accesibile 

instrumentului. Harpele moderne au 47 de corzi, coarda roșie reprezentând nota DO, iar cea 

neagră/albastră nota FA.  

Harpa are coarde întinse vertical și paralele cu una dintre laturile unui cadru 

triunghiular, cu lungimi și acordaje diferite. Ciupirea coardelor se face cu ambele mâini. 

 

                                        

 

3. Instrumente cu coarde și arcuș: 

Vioara a apărut în nordul Italiei în prima parte a secolului al XVI-lea, fiind inspirată 

de instrumente precum viola da gamba și viola da braccio care apăruseră în secolul al X-lea. 

Conform documentelor existente, cea mai veche vioară cu patru coarde a fost cea construită 

de Andrea Amati în 1555.  

Întinderea harpei cuprinde un 

spațiu sonor apreciabil, registrul grav are 

rotunjime și forță, registrul mediu este 

cantabil, iar cel înalt strălucitor și se 

potrivește mișcărilor rapide. 



 

Vioara este cel mai răspândit instrument cu coarde și datorită timbrului cristalin, 

expresiv și plin de frumusețe, ea fiind regina melodiei. Căldura sunetului și strălucirea ei o 

așează în fruntea instrumentelor orchestrei. Coardele sunt acordate în cvinte perfecte și sunt 

întinse peste una din fețele unei cutii de rezonanță, vibrând atunci când arcușul este tras peste 

ele sau când sunt ciupite.  

 

                                      

Viola este un instrument cu coarde și arcuș din familia viorii apărut în secolul al XV-

lea, fiind mai mare decât vioara și cu timbru mai grav. Viola este acordată cu o cvintă 

perfectă mai jos decât vioara, iar notația este în cheia de do, numită și „cheia alto”, fiind o 

notație convenabilă pentru registrul violei, astfel încât do central cade pe linia centrală a 

portativului. 

Instrumentul este construit foarte similar cu o vioară, diferența constând în proporțiile 

diferite ale corpului penru obținerea unui sunet mai grav decât al viorii.  

Violoncelul a apărut în perioada barocă având ca strămoș viola da gamba ca ambitus 

similar, fiind înlocuită de acesta din cauza timbrului lipsit de strălucire și a dinamicii limitate, 

într-o perioada în care exista un interes crescut pentru formarea unor orchestre numeroase și 

organizarea unor concerte în săli de mari dimensiuni. Cristalizarea instrumentului s-a făcut în 

atelierul lui Stradivarius din Cremona, însă primele trasformări aparțin acelorași iluștri 

constructori ai viorii: Gasparo da Salo, Paolo Maggini și Andrea Amati. 

Partiturile pentru violoncel folosesc cheia fa (bas) și cheia do de pe linia a patra 

(tenor). Înălțimea instrumentului ajunge la 1,20 m, fixându-se în podea prin piciorușul cu vârf 

din partea de jos, susținut lateral de genunchii executantului. Ludwig van Beethoven are 

meritul de a fi pus primul în valoare resursele violoncelului, acordându-i roluri melodice 

solistice, mai ales în mișcările lente ale simfoniilor. 

 

 



 

 

 

Contrabasul este cel mai mare instrument muzical cu coarde și arcuș, având un 

ambitus cu o octavă mai jos decât cel al violoncelului. Cântarea se face cu mâna stângă, iar 

mâna dreaptă trage arcușul peste corzi sau le ciupește cu degetele. Către mijlocul secolului al 

XVII-lea s-a trecut la patru coarde care se acordează în cvarte, iar în perioada romantică se va 

bucura de o diversificare a pieselor, inclusiv pentru contrabas solist. 

Instrumentele de suflat din lemn: 

Flautul, așa cum îl știm astăzi, este rezultatul unor lungi căutări și perfecționări, fiind 

definitivat de ingeniozitatea și competența ilustrului virtuoz Théobald Boehm, al cărui sistem 

de mânuire a clapelor, prin folosirea inelelor și tijelor metalice, cât și modificarea 

dimensiunilor găurilor și distanțarea lor, au revoluționat toate instrumentele din lemn. 

Flautul se prezintă ca un tub cilindric de lemn sau argint, lung de aproximativ 70 cm, 

demontabil în trei părți. Lateral sunt făcute 13 orificii, care se închid și se deschid cu clapele 

acționate de sistemul de pârghii aplicat pe corpul instrumentului. Aproape de capătul de sus 

este o deschizătură laterală numită ambușură prin care interpretul introduce coloana de aer, 

proiectând-o în peretele opus. Mânuirea clapelor scurtează sau mărește lungimea tubului, 

obținând astfel sunete mai înalte sau mai joase. Suflul interpretului determină intensitatea, iar 

în anumite condiții și înălțimea sunetelor, care mai poate fi corectată și prin poziția buzelor. 

Cele patru coarde ale 

violoncelului sunt acordate cu o 

octavă mai jos decât viola. 

Întinderea sa este remarcabilă, 

cuprinzând-o pe cea a violei la 

care se adaugă încă o octavă. 

Expresivitatea și posibilitățile 

instrumentului au făcut din el al 

doilea mare solist al familiei 

instrumentelor cu coarde. Tehnica 

modernă permite folosirea 

degetului mare care nu este 

utilizat la vioară și violă. 



 

                     

 

Oboiul se trage din anticul aulos (instrument cu ancie la vechii greci) și tibia (la 

români), însă nașterea lui rămâne anonimă, neplasată în timp și spațiu. Multă vreme a fost 

numit bautbois, însă treptat termenul s-a limitat la oboi. În orchestrele curților, oboiul este 

mereu semnalat în mărturiile epocii fie în concerte, fie în muzică de balet. 

Oboiul are o înălțime de 60 cm, se compune dintr-o ancie dublă care printr-o mică 

țeavă se leagă de corpul propiu-zis, de formă conică, înzestrat cu mecanismul clapelor, 

terminându-se jos cu deschiderea numită pavilion. 

Sonoritatea oboiului  și omogenitatea timbrului sunt pătrunzătore și foarte ușor 

remarcat. Fiind un slab consumator de aer, are posibilitatea de a menține lung sunetul, însă 

agilitatea, viteza și posibilitățile tehnice sunt mai restrânse decât la flaut și clarinet. 

În cadrul orchestrei simfonice obișnuite, cele două oboaie au rolul de a susține 

armonia, dar și o frecventă misiune melodică. Este utilizat în muzica de cameră, dar se afirmă 

și ca solist în câteva concerte special scrise pentru acest instrument. 

                         

 

Clarinetul ia naștere în jurul anului 1700 prin străduința constructorului J.C.Denner 

din Nürnberg care perfecționează un vechi instrument francez cunoscut sub numele de 

chalumeau, pe care italienii îl considerau derivat dintr-un instrument al lor, numit ciaramella. 

Prima variantă este destul de primitivă și cu puține posibilități, însă va fi perfecționat treptat 

și va ajunge la sistemul lui Müller fiindu-i atașat sistemul Boehm (de la flaut), obținându-se 

clarinetul modern și agil de astăzi. 

Instrumentul are un tub de 67 cm, de abanos, cilindric, iar la extremități conic, la care 

distingem: capul înzestrat cu o ancie simplă, butoiașul, corpul superior, corpul inferior și o 

deschidere ca o pâlnie denumită pavilion. 



 

Clarinetul are o întindere apreciabilă, care acoperă o regiune foarte utilizată în scara 

muzicală. Clarinetul în si bemol este cel mai utilizat devenind favoritul soliștilor prin 

sonoritatea sa strălucitoare. Cel în la își găsește utilizarea în anumite tonalități, pentru 

sunetele grave și pentru o anumită sonoritate mai catifelată. În registrul grav și în forte are o 

intensitate dramatică, amenințătoare, în nuanța de piano are o sonoritate caldă, transparentă, 

iar în cel mediu e discret, blând. Clarinetul este unul din cele mai agile instrumente dintre 

lemne, fiind totodată și cel mai expresiv, fiind capabil să redea cele mai diferite nuanțe, de la 

pianissimo la fortissimo, crescând și descrescând treptat între aceste extremități. 

                              

                                     

Fagotul a prins formă în jurul anului 1525,  atunci când abatele Afranio degli 

Albonesi din Ferrara a fost determinat să schimbe forma instrumentului numit bombard  care 

avea un aspect diform și era greu de mânuit. Perfecționările s-au succedat până în a doua 

jumătate a secolului al XIX -lea când Triebert aduce perfecționările finale spre fagotul 

modern. 

Instrumentul are un tub divizat în două, a cărui înălțime atinge 1,32 m, din lemn de 

abanos sau palisandru. Deschiderea interioară a tubului este conică și se prelungește printr-o 

țeavă subțire la capătul căreia se găsește ancia dublă. Pe tubul perforat sunt aplicate clapele și 

mecanismul de manevrare sistem Boehm adaptat specificului fagotului. 

Fagotul acoperă partea de jos și de mijloc a scării muzicale, având o sonoritate 

echilibrată, caldă, rotundă, fiind agil, realizând facil salturi mari, game, arpegii. Posibilitățile 

fagotului s-au dovedit surprinzător de variate și bogate și datorită tehnicii noi, dar și 

încrederii acordate de compozitorii moderni. Timbrul său este cel mai conciliabil din familia 

lemnelor, fiind implicat mereu în discursul orchestrei, apropiindu-se de corn sau contopindu-

se perfect cu violoncelul. 

                                       



 

Saxofonul ia naștere în anul 1845 prin îndemânarea constructorului de instrumente 

Adolphe Sax, din dorința de a îmbunătăți clarinetul bas. Proiectarea sa a fost gândită pentru 

muzica simfonică, însă a fost ignorat de compozitori. Apariția jazz-ului a însemnat o creștere 

a prestigiului saxofonului, oferind o varietate de sunete potrivită și dorită în acest gen 

muzical. 

Saxofonul face parte din familia instrumentelor hibride, deoarece construcția sa a 

reunit caracteristici diferite: ancia simplă (clarinet) adaptată la un tub conic (oboi), astfel că 

vibrațiile se produc deosebit față de celelalte instrumente de suflat. Saxofonul se remarcă 

printr-o intonație precisă, plină de vitalitate, energie, nelipsindu-i delicatețea, datorită 

ușurinței de emitere a sunetului și a digitației. Rolul saxofonului în orchestră este pe plan 

melodic, acordându-i-se pasaje solistice, specifice calităților sale.  

                                        

Instrumente de suflat din alamă: 

Trompeta este cel mai vechi instrument muzical datând din 1500 î.Hr. încă din 

secolul al XV-lea au fost construite în principal din alamă, alcătuite dintr-un tub de alamă 

îndoit de două ori, terminându-se la capăt cu o deschizătură în formă de pâlnie. În 1760, 

Kolbel, muzician rus, a plasat un orificiu în apropierea pavilionului trompetei și l-a acoperit 

cu o clapă căptușită cu un material moale, cu rol de dop, având ca efect urcarea fiecărei note 

cu un semiton. În 1801, Anton Weindinger, trompetist în Viena, produce un instrument cu 5 

clape, producând astfel toate notele gamei. Trompeta de astăzi are trei clape, fiind în si 

bemol. 

Trompeta este cel mai agil dintre instrumentele de alamă, desfășurându-se strălucitor, 

dominând orchestra cu orice desen melodic. Cele trei trompete folosite în orchestrele 

simfonice, îndeplinesc atât rol melodic, cât și armonic. 



 

                                       

Trombonul apare după 1400 și este răspândit în Renaștere și Baroc sub denumirea de 

sacbut. Sunetul este produs când buzele instrumentistului vibrează printr-o tehnică specifică, 

punând coloana de aer din instrument în vibrație. Față de alte alămuri, trombonul își modifică 

poziția nu prin pistoane, ci printr-o culisă telescopică.  

                                       

Cornul a fost dintotdeauna un mijloc de întărire a omului în acțiunile sale din 

mijlocul naturii. Fie că era vorba de cornul unui zimbru, bivol, bou, berbec, prin găurire era 

obținut un instrument robust și sonor, care la început emitea un singur sunet puternic. Treptat, 

cornul se construiește din diferite materiale: alamă, bronz, fier, argint, fiind prezent la toate 

popoarele vechi: evrei, greci, români, indieni, etc. 

Cornul este format dintr-un tub de alamă, răsucit de mai multe ori, având la un capăt 

muștiucul, iar la celălalt pavilionul. Înălțimea sunetelor se determină pe de o parte prin 

acțiunea buzelor, care măresc sau micșorează intensitatea coloanei de aer.  

În 1760 Kolbel din petersburg adaptează cornului clape, iar la sfârșitul aceluiași secol, 

Haltenholf, în Germania înzestrează cornul cu o pompă de culise pentru a regla intonația. În 

1815, în Silezia, Blühmel și Stölzel dau la iveală invenția denumită cornul cromatic sau 

cornul cu ventile cu două pistoane, ca în 1819, alți constructori să adauge al treilea piston. 

Cornul cromatic este acordat în fa. 



 

                                          

 
 

Tuba este un instrument de suflat din alamă, cu registru grav, format dintr-un 

pavilion larg, un tub răsucit și un mecanism de pistoane. Are o lungime de 1m, producând 

sunetele cele mai joase dintre tote instrumentele de alamă ale orchestrei simfonice. Sunetele 

sunt emise prin vibrația buzelor, preluate de un obiect care se numește muștiuc, ce se 

introduce prin țeava principală a tubei. Tuba o întâlnim deseori în fanfare, în orchestra 

simfonică, în ansambluri camerale și chiar instrument solist. 

                                      

Instrumente de percuție: 

Cu ton definit: 

Timpanul este un instrument de percuție cu înălțime determinată, alcătuit dintr-o 

cutie de rezonanță metalică în formă emisferică, deasupra căreia este întinsă o membrană. 

Instrumentul se sprijină pe picioare și poate fi acordat cu ajutorul unei pedale ce modifică 

tensiunea membranei. Instrumentul se folosește în muzica orchestrală și în lucrările pentru 

ansambluri de percuții. Lucrările sunt scrise în cheia fa. Tremoloul are un efect de mare 

expresivitate și poate acoperi o plajă dinamică foarte variată. În scriitura pentru timpane se 

întâlnește frecvent notația muta in care cere instrumentistului reacordarea instrumentului în 

timpul execuției. 



 

                     

Xilofonul este un instrument de percuție idiofon, alcătuit dintr-un sistem de lamele de 

lemn (palisandru), diferite ca dimensiuni și esență, acordate diferit care vibrează și emit 

sunete de frecvențe diferite când sunt lovite cu niște ciocănele de lemn, de sticlă sau de metal. 

                     

Celestă este un instrument muzical de percuție cu claviatură, ale cărei sunete sunt 

produse prin lovirea unor plăci sau lame de metal dispuse pe niște cutii de rezonanță din 

lemn. Instrumentul a fost inventat în 1886 de Alphonse Mustel din Paris și are o sonoritate 

pură, egală, potrivindu-se mai mult arpegiilor și melodiilor ce nu comportă o durată 

prelungită a sunetelor. Compozitorul care a folosit prima dată acest instrument a fost Piotr 

Ilici Ceaikovski în poemul simfonic Voyevoda op.78 în 1891, iar în 1892 în baletul 

Spărgătorul de nuci, op.71. 

                      

Vibrafonul este asemănător cu xilofonul, în care sunetele, produse de niște lame 

metalice, sunt prelungite cu ajutorul unor tuburi de rezonanță, ca la marimbafon. Sub fiecare 

lamă metalică se găsește câte un tub de rezonanță, la al cărui capăt e montat un vibrator sub 

formă de clapetă atașată tubului.cu o tijă comandată electric, toate clapetele pot fi rotite în 



 

poziția radială, dând sunetul caracteristic al instrumentului. Din anii 1920 vibrafonul este 

folosit de formațiile de jazz. 

                     

Marimbafonul este un instrument de percuție de proveniență africană care cunoaște o 

viguroasă înflorire în țările Americii Latine. Este construit din plăci de lemn de palisandru, 

acordate și dispuse în ordinea înălțimii, înzestrare cu tuburi rezonatoare, care întăresc și 

prelungesc sunetele.asupra lui se acționează cu baghete de lemn pentru sunetele puternice și 

cu baghete de cauciuc pentru cele moi. 

                      

 

Cu ton difuz: 

Toba este un instrument muzical membranofon, întâlnindu-se într-o mare varietate de 

modele și o mare răspândire (cultura africană – bongo, conga; cultura asiatică). Între tobele 

păstrate prin tradiția muzicii culte se numără: toba mare, toba mică, tom-tom-urile. Alături de 

cinele (talgere) și alte percuții, tobele formează setul de percuție al unei orchestre sau un set 

de tobe, cunoscut ca baterie. 



 

                               

Talgerele sau cinele sunt discuri din metal care pot fi fixate pe un stativ și sunt 

acționate cu bețele printr-o pedală sau chiar cu mâna. Sunt folosite în alcătuirea setului de 

tobe sau pot fi folosite separat pentru acompanierea fanfarei sau în alte situații. 

                                 

Tamburina este un instrument popular de percuție de forma unei tobe mici, portative, 

cu pielea întinsă pe o singură parte și cu plăci de metal sau cu zurgălăi de jur împrejur, la care 

sunetele se obțin prin agitare în aer sau prin lovire cu mâna. Este folosită mai ales în Spania, 

Italia și în Orient pentru acompanierea ritmică a dansului. 

                             

Trianglul este un instrument muzical și constă dintr-o bară de metal, de obicei din 

oțel, îndoită în formă de triunghi. Este ținut suspendat de către instrumentist, care produce 

sunetele lovindu-l cu o tijă din același material. 



 

                                          

Castaniete sunt un instrument muzical de percuție, răspândit în Spania și în America 

Latină, format din două plăcuțe de lemn, os, corn sau fildeș, prinse ca valvele unei scoici, 

care sunt lovite ritmic una de alta. Se folosesc la acompanierea dansului și muzicii. 
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 Serghei Prokofiev a fost un pianist și compozitor născut în anul 1892 într-un sat din 

Ucraina. Încă de pe vremea când era un copil, îi plăcea să inventeze povești și să compună 

muzică. Basmul muzical „Petrică și lupul” a fost compus special pentru a ajuta copiii să 

înțeleagă cât de diferite sunt instrumentele muzicale. Prokofiev a fost un adevărat maestru în 

folosi muzica pentru a spune o poveste, de aceea „Petrică și lupul” este o lucrare plină de 

umor și suspans. 

 

 Basmul muzical „Petrică și lupul” a fost compus de Sergei Prokofiev în 1936, 

fascinând de-a lungul timpului numeroase generații de tineri spectatori din întreaga lume. 

Gândită pentru orchestră și narator, fiecare personaj este interpretat de un instrument muzical 

și are propria sa temă, povestea fiind „spusă” cu ajutorul timbrelor muzicale. Caracterul 

lucrării este unul vioi, pe ritm de marș, cu creind o atmosferă binevoitoare, propice înșiruirii 

firului unei povești. 

 

 Coloritul sonor al fiecărui instrument în parte descrie cu măiestrie caracterul 

personajului pe care îl reprezintă, iar dialogurile vii dintre muzică şi textul povestitorului 

captează atenţia publicului de toate vârstele, mai ales a micilor spectatori. 

 

 Ascultătorii sunt cuceriți pe dată de universul sonor gândit de compozitorul rus: 

instrumentele "prind viață" iar pe scenă se revarsa o multitudine de sonoritați, întruchipând 

personajele basmului: Petrică, păsărica, pisica, rățoiul, lupul și bunicul. 

  

 

 



 

  

  

                                           

  

                  

  

  

 

Petrică, personajul principal, reprezentat de 

sonoritațile unui cvartet de coarde (vioară, violă, 

violoncel și contrabas), deschide într-o dimineață 

poarta de la grădină și pornește spre lacul de lângă 

pădure. 

 

 

Pe creanga unui copac ciripește veselă 

o păsărică prin glasul flautului. Melodia, 

scrisă pe sunete acute imită cântecul păsării 

pe un ritm sprinten, săltăreț. 

 

 

 Bucuroasă ca Petrică a deschis 

poarta, o rață o zbughește rapid spre lac. 

Măcăitul rățoiului este redat prin timbrul 

hazliu al oboiului. Ritmul este reținut, 

trasând o mișcare legănată. Melodia 

morocănoasă urcă si coboară leneș, imitând 

mersul rățoiului spre baltă.  

 



 

 

Zărind rața, păsărica își ia zborul din copac și coboară în iarbă, provocând-o la 

discuții. Flautul și oboiul "vorbesc" despre ce poate face și ce nu fiecare pasăre: vrabiuța să 

zboare și rățușca să înoate. 

   

 

 Instrumentele de lemn dialoghează frumos cu cvartetul de coarde redând agitația din 

iarbă: Petrică încercând sa atenționeze păsărica pentru a nu cădea în ghearele pisicii, rața 

dolofană dând și ea o aripă de ajutor.  

 

  

  

  

Deodata, ceva îi atrage atenția lui 

Petrică: timbrul catifelat al clarinetului 

introduce în scenă pisica ce poftește sa 

pună laba pe vrabiuță. Discursul muzical 

este unul chochet, șiret. cu un ritm 

grațios.  

 

 

Chiar în acest moment intră în scenă și 

glasul răgușit al fagotului, transpunând vocea 

supărată a bunicului, certându-l pe Petrică pentru 

că a plecat singur în luminiș unde, se știe bine 

sălășluiște lupul. 

 



 

 

Plecarea bunicului este urmată de agitație: clarinetul și flautul se iau la intrecere pe un 

ritm ager, oboiul încercând să le urmeze.  

  

    

Petrică prinde curaj, își face un lasou și din câteva mișcări reușește să pună lupul la 

pământ, legându-l de un copac.  

   

  

  

 

Povestea se încheie cu parada personajelor pe drumul spre grădina zoologică. 

Intrarea cornilor în scenă vestește 

apariția lupului. Venirea acestuia este anunțată 

pe un ton fioros, amenințător, folosind multe 

sunete din mediul grav. Intervențiile celorlalte 

lemne ilustrează graba pisicii și a vrabiuței de 

a se salva. Dar, lupul flamând urmărește pe cel 

mai slab și din câteva mișcări reușește să 

prindă și să infulece rățoiul. 

 

Chiar atunci, niște vânătorii ies din pădure 

și, țintind lupul, se pregătesc să tragă cu puștile în 

el. Dar Petrică strigă către ei din copac: „Nu 

trageți! Păsărica si cu mine am prins deja lupul. 

Acum, ajutați-ne să-l ducem la grădina 

zoologică!”. Împușcăturile vânătorilor sunt 

imitate de loviturile de timpane.  

 



 

 Compozitorul a ales în mod intenționat să lase povestea fără un sfârșit determinat (cu 

scenariul deschis), oferindu-le copiilor un excelent prilej să-și imagineze singuri  cum ar dori 

aceștia să încheie teribila poveste. Un interes special îl reprezintă relația tensionată dintre lup 

și rață. Dacă rața ar putea să scape din stomacul lupului? Și dacă da, cum ar reuși? Ce s-ar 

mai putea întâmpla pe drumul spre grădina zoologică? Chiar ar ajunge acolo toate 

personajele? Toate aceste incertitudini nu reprezintă altceva decât tot atâtea surse de 

inspirație pentru imaginația copiilor, care ar putea ei înșiși să încheie povestea muzicală. 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EFECTELE POZITIVE ALE MUZICII INSTRUMENTALE ÎN 

DEZVOLTAREA COPIILOR 
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               Studiul unui instrument muzical în copilărie influențează pozitiv capacitatea 

auditivă la maturitate, având beneficii în ceea ce privește dezvoltarea creierului, se arată într-

un studiu al cercetătorilor americani. 

               Lecțiile de muzică din copilărie ajută creierul și auzul să se mențină în formă odată 

cu înaintarea în vârstă, potrivit cercetărilor efectuate. "Acest studiu sugerează importanţa 

educației muzicale pentru copii, dar și pentru o îmbătrânire sănătoasă", au spus cercetătorii. 

               Studiul a urmărit cât de repede percepe creierul sensul unui sunet. Deși se crede că 

surzenia începe din urechi, creierul joacă, de asemenea, un rol important în ceea ce privește 

capacitatea auditivă, ajutând oamenii să audă mai clar. 

               Dacă sunetul este procesat mai lent, ar putea fi mult mai dificil ca oamenii să audă o 

conversație într-un mediu în care există sunete de fundal, precum un bar sau un restaurant, 

sau să audă clar ce vorbeşte interlocutorul la telefon. 

               Pentru realizarea acestui studiu, o echipa de cercetători de la Northwestern 

University din Illinois, Statele Unite ale Americii, a analizat activitatea cerebrală a 44 de 

adulți sănătoși, în timp ce ascultau cuvântul "da". În cazul persoanelor care au învățat să cânte 

la un instrument muzical vreme de mai mulți ani, neuronii au răspuns mai repede la sunete. 

Cei care au cântat la un instrument muzical cel puţin patru ani au răspuns cu o milisecunda 

mai repede decât cei care nu au învățat niciodată să cânte. 

               E un adevăr dovedit : educaţia muzicală protejează şi dezvoltă creierul ! Studiul 

unui instrument muzical în copilărie influenţează pozitiv capacitatea auditivă la maturitate, 

având beneficii în ceea ce priveşte dezvoltarea creierului. 

               Recent, o altă echipă de cercetători nemți a făcut un studiu amplu, bazat pe studiul 

comportamentelor unui grup de copii care au studiat un instrument muzical cel puțin în 

intervalul între 8 și 17 ani. Rezultatele au fost peste așteptări. Abilitățile copiiilor care sunt 

expuși lecțiilor de muzică și studiului unui instrument sunt uimitoare. 

               Progresele pe care aceștia le fac, abilitățile pe care și le dezvoltă, implicațiile pe 

termen mediu și lung, disciplina pe care o deprind natural, creativitatea, atenția la detalii, 

răbdarea, încrederea în forțele proprii sunt doar câteva din plusurile câștigate de copiii care 

studiază un instrument. 

               Studiile și cercetările făcute în mod constant concluzionează de cele mai multe ori 

identic: “Activitățile muzicale începute la o vârstă fragedă sunt un antrenament important al 

creierului și al funcțiilor cognitive nu doar la vârsta copilăriei, dar cu efecte implicite și 

pentru creierele adulte”, spune liderul de proiect al unei cercetări recente. Cu alte cuvinte, 

studierea unui instrument muzical poate contribui la stimularea coeficientului de inteligenţă și 

foarte important –  nu este niciodată prea târziu pentru a începe cursurile. De asemenea, 

http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.429221.de/diw_sp0591.pdf
https://www.sciencedaily.com/releases/2015/02/150202132611.htm


 

instrumentele muzicale ajută la o mai bună învățare a unei limbi străine și la interpretarea 

emoțiilor celorlalți. 

               Potrivit oamenilor de știință, unul dintre motivele pentru care muzica poate aduce 

atât de multe beneficii la nivelul creierului este intersectarea sistemelor emoţionale şi  de 

cunoaștere implicate în actul muzical. 

               Muzica și studiul unui instrument aduc multe beneficii. E muncă multă, e disciplină, 

sunt ore de studiu zilnic, dar rezultatele se văd în ani de muncă și se văd pe viață. Și atunci nu 

pot să nu amintesc de recentele discuții din România care propuneau eliminarea orelor de 

muzică din programa școlară. Mi se pare cea mai elementară conexiune a copiilor cu lumea 

muzicii și una din cele mai mari greşeli să elimini orele de muzică, într-un sistem de 

învățământ haotic, în care repercursiunile se vor vedea în timp, ireversibil. 

               Printre beneficiile principale determinate de studiul unui instrument muzical 

amintesc aici doar o parte: 

1.  Îmbunătățește abilitățile de citire și de exprimare. 

2.  Îmbunătățește performanțele la matematică și științele exacte. Așa cum muzica 

este o știință exactă în felul ei, la fel s-a demonstrat că micii muzicieni 

performează în viață în domenii precum arhitectura, ingineria, matematica, 

precum și IT. 

3.  Îmbunătățește performanțele școlare generale. Copiii care studiază muzica au 

rezultate la testele naționale cu 20 – 22% mai bune decât restul colegilor care nu 

sunt expuși mediului muzical. 

4.  Îmbunătățește IQ-ul. Surprinzător, deși muzica este prin definiție o formă artistică, 

în fapt, cei care studiază un instrument reușesc să-și crească IQ-ul academic și nu 

doar pe cel emoțional. 

5.  Ajută la învățarea unei limbi străine mult mai ușor, prin dezvoltarea abilităților 

lingvistice. 

6.  Ajută la educarea abilităților de ascultare, cu beneficii pe termen lung. Muzica îi 

educă pe copii să devină ascultători activi, o calitate extrem de apreciată în timp. 

7.  Spiritul de competiție este dezvoltat. Copiii care depun efort și au talent muzical, 

ajung să participe la competiții muzicale, unde nivelul lor de pregătire este evaluat 

și recompensat. A face față cu succes unei situații de competiție este o abilitate 

care îi va fi de folos oricărui copil în toate situațiile de examen pe care le va 

întâlni. 

8.  Educă răbdarea și perseverența. Copii învață ce înseamnă disciplina unui efort 

constant, ce înseamnă să nu renunți chiar dacă pare imposibil și să te bucuri de faptul 

că prin perseverență ai reușit un lucru pe care nu îl credeai posibil. De fapt,  sunt lecții 

de viață utile în orice domeniu își va alege copilul pe viitor. 



 

9. Antrenează atenția și capacitatea de memorare. Deoarece copilul este nevoit să 

realizeze mișcări diferite cu cele două mâini și să urmărească partituri complexe, 

capacitatea sa de concentrare a atenției va crește foarte mult. De asemenea, memoria 

de lucru, cea care se ocupă de păstrarea informațiilor de care avem nevoie pentru a 

finaliza o sarcină, este îmbunătățită prin intermediul lecțiilor de pian, de exemplu. 

10.  Îmbunătățește capacitatea de memorare vizuală. 

11.  Educa motricitatea fină. Mișcările degetelor pe clapele pianului îi dezvoltă 

copilului capacitatea de a realiza mișcări fine, viteza și precizia cu care le realizează, 

precum și coordonarea dintre cele două mâini. Acest lucru îl va ajută în toate situațiile 

în care îi va fi solicitată coordonarea ochi-mâna. 

12.  Ajută la prevenirea depresiilor și întârzie efectele îmbătrânirii. 

13.  Crește încrederea și stima de sine a copiilor. Ceea ce e normal, atunci când zilnic 

depui efort și dai dovadă de perseverență. Astfel, copilul va învața că este capabil să 

realizeze lucruri dificile, iar stima de sine va crește considerabil. 

14.  Încurajează spiritul de echipă. Atunci când studiezi un instrument sau cânți într-o 

orchestră, înveți să cooperezi cu cei din jur. În plus, rezultatul final trebuie să fie cel al 

unei echipe în care fiecare își face treaba cât mai bine. 

15.  Stimulează creativitatea. Mai presus de toate, muzica – în special în cazul copiilor 

care ajung la niveluri avansate – este o preocupare creativă. Iar creativitatea este utilă 

pe viață, pentru minte și suflet, oricare ar fi meseria pe care copilul și-o va alege. 

            În concluzie, copiii care au fost expuşi la o muzică de bună calitate şi care au primit o 

educaţie muzicală de la o vârstă fragedă, au creierul mai dezvoltat, conexiuni neuronale mai 

numeroase, lucru ce poate fi observat cu uşurinţă prin faptul că depăşesc restul copiilor în 

diverse activităţi specifice vârstei, prin putere de concentrare, memorie, sensibilitate , gândire 

abstractă, limbaj şi aptitudini de comunicare. Muzica influenţează direct şi puternic 

sentimentele copiilor mai mult decât celelalte arte. Pentru ca ea să producă o stare emoţională 

este necesar să dezvoltăm capacitatea copiilor de a o percepe, să le educăm interesul şi 

dragostea pentru muzică, să-i învăţăm să asculte, să cânte muzică şi să se mişte în ritmul ei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EVOLUŢIA ŞI LEGĂTURA ÎN TIMP ÎNTRE MUZICA 

 VOCALĂ ŞI INSTRUMENTALĂ 

 

Prof. Anca Apetroaiei 

Palatul Copiilor Iași 

 

 Perechea vocal – instrumental reprezintă cei doi poli între care arta muzicală a evoluat 

de-a lungul timpului. Ca şi alte produse primordiale ale spiritului uman, originea muzicii 

coboară în timpuri inaccesibile cunoaşterii contemporane. Astfel, problema întâietăţii 

vocalului faţă de instrumental, sau vice-versa, rămâne cu neputinţă de elucidat. Demersurile 

practicate în această direcţie se pot rezuma la o serie de speculaţii, bazate pe ipoteze lansate 

de ştiinţe precum istoria, arheologia, etnologia, psihologia cognitivă sau neurofiziologia. O 

contribuţie interesantă la problema originii muzicii o găsim în studiul lui Bryan G. Levman, 

The Genesis of Music and Language, unde autorul expune, pe lângă o trecere în revistă a 

celor mai importante teorii asupra genezei fenomenului muzical, o ipoteză conform căreia 

muzica şi limbajul uman articulat au evoluat ambele dintr-o aşa numită proto – aptitudine 

(„proto –faculty”) de natură predominant muzicală, ce presupunea în principal izomorfismul 

sunet – semnificaţie. Fără a face referire la problema întâietăţii formei vocale sau 

instrumentale a muzicii, autorul presupune implicit originea vocală a acestei arte, fără de care 

teoria sa nu ar mai avea sens. 

 Este amintită însă, tot în acest studiu, părerea lui Richard Wallaschek, potrivit căreia 

muzica are o apariţie post –lingvistică, motivaţia sa fiind în primul rând aspectul ritmic, şi 

abia mai apoi cel vocal. Această preeminenţă a ritmului ar atrage după sine şi exprimarea 

instrumentală, instrumentele de percuţie având o mai mare posibilitate de exprimare ritmică 

decât vocea. 

Cuvântul „instrument” îşi are originea în limbile romanice din latinescul 

instrumentum, care înseamnă unealtă, instrument, mijloc la îndemână sau resurse. Având în 

vedere că Antichitatea a consacrat definiţia artei ca mimesis, putem presupune că 

instrumentum-ul era destinat realizării celor două semnificaţii ale mimesis-ului: el putea sluji 

fie imitaţiei, fie reprezentării. În această calitate, unul dintre obiectele destinate imitaţiei sau 

reprezntării îl putea reprezenta vocea umană, caz în care trebuie să admitem că obiectul imitat 

(muzica vocală) precede mijlocul prin care se realizează imitaţia (muzica instrumentală). 

O descriere comparată a muzicii vocale şi acelei instrumentale nu va putea ocoli însă 

referirile la istoria muzicii şi la istoria ideeilor despre muzică, pentru a putea oferi o 

prezentare diacronică a ariilor de semnificaţie a celor doi termeni şi a concepţiilor asupra 

specificului celor două maniere de exprimare muzicală. 

În Grecia antică se făcea deja distincţia dintre muzica vocală şi cea instrumentală ca 

fiind două genuri distincte. În acest sens, grecii elaboraseră deja două sisteme diferite de 

notaţie ale acestor tipologii muzicale. Notaţia instrumentală este mai veche decât cea vocală, 

însă ambele categorii s-au folosit de aceasta până când necesitatea de a deosebi în partituri 

părţile vocale de cele instrumentale a dus la elaborarea unei semiografii separate pentru 



 

muzica vocală. Ambele notaţii aveau la bază literele alfabetului ionian în succesiunea lor 

obişnuită, însă notaţia instrumentală ridică şi astăzi probleme de descifrare. 

 Rolul muzicologiei este acum unul de a asambla toate aceste informaţii venite din 

diferite direcţii şi de a le da o interpretare cât mai veridică.  

 Într-o primă perioadă, muzica vocală a deţinut rolul principal în viaţa muzicală 

grecească. Platon şi Aristotel socoteau muzica instrumentală ca fiind inferioară celei 

practicate cu vocea. Instrumentele erau folosite doar pentru a-l acompania pe rapsod. De fapt, 

acesta se auto-acompania, deoarece grecii nu practicau distincţia dintre solist şi 

acompaniator, precum nu foloseau nici ansamblurile instrumentale. În schimb ansamblurile 

vocale (corurile) erau larg răspândite, atât ca factor de primă importanţă în desfăşurarea 

tragediilor, dar şi cu alte ocazii ceremoniale. În Poetica (1450 a), Aristotel numeşte muzica 

obiect al imitaţiei, unul dintre cele şase elemente ale tragediei, alături de subiect, caractere, 

limba, judecata şi elementul spectaculos. Acelaşi filosof, în De anima, 2.8, face chiar o 

distincţie clară între sunet, produs de instrument, şi voce, ce poate fi doar umană sau animală. 

 Perioada de dominaţie a muzicii vocale se stinge treptat în timpul epocii elenistice. 

Perioada de supremaţie a Imperiului Roman nu aduce transformări esenţiale în concepţiile 

despre muzică, pe care romanii s-au mulţumit să le preia pe cele deja existente la greci. Ideile 

principale ale teoriei şi esteticii muzicale greceşti se prelungesc şi în Evul Mediu, aici 

cunoscând doar unele modificări de nuanţă. Totuşi, ideea unei muzici supra-umane, celeste, 

nu este abandonată la teoreticienii muzicii din Evul Mediu. Regino de Prüm făcea distincţia 

în secolul X între muzica artificială (artificialis) şi cea naturală (naturalis). Fiecare din aceste 

două tipuri de muzică beneficia de câte un „instrument universal”: instrumentul naturii este 

reprezentat de stele (instrument celest), iar cel al artei de către corzile vocale (instrument 

uman). Termenul artificialis era rezervat muzicii umane în general, inclusiv cea vocală, 

distribuită din nou în categoria mai largă a instrumentelor. Cinci secole mai târziu întâlnim 

aceeaşi concepţie la Adam din Fulda, cu deosebirea că aici se revine la categoriile lui 

Boethius de musica mundana şi humana ca două sub-specii ale muzicii naturale. Muzica 

artificială este reprezentată în egală măsură de voce şi instrumente. În practică însă, rolul 

muzicii vocale rămâne predominant, dovadă faptul că, dintre interpreţi, cântăreţul ocupa cea 

mai înaltă poziţie. 

 Renaşterea italiană a reprezentat o nouă etapă din „confruntarea” vocii cu 

instrumentele. În cercul Cameratei florentine era susţinută ideea întoarcerii la arta Antichităţii 

şi la primatul muzicii vocale. Muzica instrumentelor era considerată a fi artificială, 

întrebuinţarea lor justă fiind doar în compania cuvintelor cântate. Este emblematică în acest 

sens definiţia dată de Caccini muzicii ca fiind „vorbire armonioasă”. Datorită strădaniilor 

membrilor Cameratei, Renaşterea muzicală italiană a cunoscut una dintre cele mai mari 

inovaţii ale sale: apariţia operei ca spectacol complex inspirat de tragedia antică greacă.  

Maniera individuală în care deosebim în ziua de astăzi muzica instrumentală şi cea 

vocală a fost schiţată în linii mari de practica şi teoria muzicală a Barocului. Dacă în Evul 

Mediu şi în Renaştere vocea a avut un rol şi o întrebuinţare dominantă, acum instrumentele 

vor cunoaşte deplina consacrare. Acest fapt este datorat pe de o parte perfecţionării metodelor 

de construcţie ale instrumentelor şi implicit îmbunătăţirea performanţelor acestora. Astfel 

apar genuri instrumentale distincte (sonata, concertul, suita) larg folosite de compozitori şi 

apreciate de public. În acelaşi timp, muzica iese considerabil din sfera bisericii, urmând ca pe 



 

viitor să se facă o delimitare între muzică sacră şi cea laică. Muzica vocală îşi va continua 

existenţa, fie separat, fie în compania instrumentelor (muzică vocal – instrumentală). 

 Interpretarea muzicii înseamnă capacitatea de a transmite mesajul emoțional pe care 

compozitorul l-a sădit în opera sa. Interpretarea este cea care te face să vibrezi, care vă 

emoționează pe tine și pe cei care ascultă.  

 Viteza cu care se execută un cântec sau o piesă muzicală se numește tempo sau 

mișcare. Interpretarea unei piese în tempoul potrivit sporește emoția artistică transmisă de 

autor. Tempoul se reprezintă prin termeni de mișcare care provin din limba italiană. 

Intensitatea este însușirea unui sunet de a fi emis mai tare sau mai încet. In ten si ta tea este 

redată în muzică prin nuanțe. Fiecare voce sau instrument are o sonoritate proprie, specifică, 

prin care se deosebește de celelalte. Această calitate a sunetului muzical se numește timbru. 

 Instrumentele pot cânta solo sau în ansamblu. Ansamblurile instrumentale pot avea un 

număr mic de interpreți (duet, trio, cvartet, cvintet etc.) sau un număr mai mare de interpreți 

(orchestra de cameră). Orchestra simfonică este un ansamblu instrumental de mari 

dimensiuni, cuprinzând toate instrumentele și chiar și alte instrumente. 

 La fel ca instrumentele, fiecare voce are o sonoritate proprie, specifică. După timbru, 

vocile se grupează în:voci de copii, voci de femei şi voci de bărbați 

 Vocile de femei pot fi caracterizate astfel:  

• sopranele sunt voci înalte, strălucitoare; 

• altistele sunt vocile cele mai grave ale femeilor; sunt voci ample și expresive.  

  Vocile de bărbați sunt caracterizate astfel: 

• tenorii sunt voci înalte bărbătești, pline de elasticitate; 

• bașii sunt cele mai grave voci bărbătești; sunt voci puternice, impresionante. 

 Vocile umane pot cânta singure, în duet, trio, cvartet sau în cor. 

                Corurile pot fi: 

• pe voci egale: coruri de copii, de femei sau de bărbați; 

• mixte: de femei și bărbaţi. 

 Tratamentul singular de care se bucură vocea umană în comparație cu alte instrumente 

poate fi explicat prin diverse considerații. Din punct de vedere istoric, vocea poate fi 

considerată „cel mai vechi instrument muzical” . Într-adevăr, acest instrument foarte special 

nu trebuia „făcut” de omul primitiv, care pur și simplu trebuia să învețe să-l folosească. 

 Celelalte instrumente, în momentul apariției lor, au fost în primul rând extensii ale 

vocii: au devenit instrumente de sine stătătoare, independente de aceasta, doar la sfârșitul 

unei evoluții lungi și lente. Vocea este singurul instrument care permite articularea simultană 

a unui text. Vocea fiind integrată strict în muzicianul interpret , calitatea unei interpretări 

vocale va fi mai afectată de tulburările corporale resimțite de cântăreț (oboseală, emoție, frică 

de scenă, enervare și boală ...) Muzica poate fi completă sau parțial vocală. În primul caz, 

interpreții sunt exclusiv cântăreți: acest tip de interpretare muzicală se numește „  a cappella 

 ”. De exemplu, cântarea gregoriană este de obicei interpretată în absența oricărui instrument. 

În al doilea caz, există atât prezența cântăreților, cât și a instrumentiștilor, în proporții diferite. 

De exemplu, a noua simfonie a lui Beethoven , scrisă pentru voce și orchestră , poate fi 

clasificată în muzica vocală, în timp ce simfonia este de obicei un tip demuzică scrisă 

https://ro.frwiki.wiki/wiki/Voix_humaine
https://ro.frwiki.wiki/wiki/Instrument_de_musique
https://ro.frwiki.wiki/wiki/Interpr%C3%A8te_(musique)
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https://ro.frwiki.wiki/wiki/Voix_(musique_classique)
https://ro.frwiki.wiki/wiki/Orchestre
https://ro.frwiki.wiki/wiki/Symphonie
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exclusiv pentru muzică instrumentală . În funcție de faptul că aceeași parte muzicală este 

interpretată de un singur interpret sau de mai mulți, vom avea de-a face cu un solist vocal în 

primul caz sau cu un cor în al doilea. În general, soliștii vor demonstra o virtuozitate mai 

mare (curaj, putere, viteză ...) și își pot permite o mai mare libertate în interpretare.  
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Disciplina Educație muzicală are ca obiective principale apropierea tinerilor de 

muzică, încurajarea acestora de a se manifesta prin cânt și de a asculta, cu spirit critic, lucrări 

cât mai diverse. O abordare bazată pe alternarea genurilor muzicale va permite elevilor să 

exploreze și muzica de divertisment, alături de cea cultă și cea de tradiție populară. 

Încurajarea acestora de a se exprima prin muzică trebuie să constituie o prioritate ce va fi 

tratată diferențiat, în funcție de profilul elevilor implicați. Se propune ca elevii să cânte în cor 

și individual, sub îndrumarea profesorului, dar trebuie să se încurajeze și manifestarea 

acestora prin propuneri personale, neasistate de cadrul didactic.  

Este recomandabilă, în măsura posibilităților materiale, încurajarea elevilor de a 

învăța să cânte la instrumente, fie dintre cele pe care școala le pune la dispoziție, fie cele pe 

care tinerii le au din familie. Este meritorie apariția în spațiul școlar românesc a unor 

inițiative de studiere a muzicii instrumentale, iar actuala programă creează un prim cadru 

pentru dezvoltarea acestei ramuri. Este de menționat că în majoritatea țărilor europene studiul 

muzicii se face pe ambele coordonate, atât vocal, cât și instrumental, printr-o tradiție validată 

de rezultate remarcabile. Beneficiile cântului instrumental au fost evocate de studii ce au 

relevat dezvoltări ale capacităţii intelectuale, ale capacităţii de concentrare, motricitate 

manuală etc.  

În contextul actual al educației muzicale, introducerea cântului la instrument în 

activităţile din şcolile    de cultură generală şi‐a câştigat tot mai mulţi adepţi și în țara noastră. 

Deşi există o deschidere   către   utilizarea   instrumentelor muzicale în activităţile de 

educaţie muzicală, atât în rândul elevilor, cât şi în rândul profesorilor, în realitate, din păcate, 

apare o serie de limitări. 

 Nenumărate cercetări ştiinţifice au relevat de-a lungul timpului efectele benefice ale 

cântului la instrument încă din copilărie. Astfel, consecințele studiului unui instrument 

muzical de către copii arată despre aceștia că:  

• îşi îmbunătăţesc competenţele lingvistice şi matematice prin însuşirea  limbajului 

muzical; 

• îşi dezvoltă inteligenţa motrică; 

• devin disciplinaţi şi responsabili; 

• îşi concentrează atenţia mai bine; 

• sunt mai încrezători în forţele proprii; 

• îşi dezvoltă mai mult inteligenţa emoţională; 

• îşi dezvoltă competenţele de lucru în echipă; 

• sunt mai puţin expuşi la stări de anxietate sau depresie. 



 

Observarea elevilor în cadrul activităţilor de educaţie muzicală unde sunt folosite 

instrumente muzicale arată  că aceştia: 

▪ simt adesea nevoia unui acompaniament armonico‐ritmic pentru cântecele pe care le 

învaţă; 

▪ deseori doresc să depăşească limitele impuse de contextul orei de muzică           şi învaţă să 

cânte la un instrument chiar şi singuri, urmărind tutoriale sau urmând cursuri online de pe 

internet, cel puțin în etapele de studiu incipiente, pentru ca, ulterior, să caute sprijinul unui 

profesor de instrument; 

▪ doresc să cânte la instrumentele din categoria celor reprezentative pentru genul muzical 

pe care‐l ascultă cel mai mult (de exemplu, amatorii de rock ar vrea să cânte la chitară 

electrică, amatorii de jazz ar alege saxofonul etc). 

În educaţia muzicală din şcolile de cultură generală, instrumentele muzicale pot fi 

valorificate: 

o ca instrument de lucru al profesorului, cu rol acompaniator sau  demonstrativ; trebuie 

menționat faptul că cele mai adecvate şi uşor de utilizat sunt chitara sau keyboard‐urile, 

întrucât nu blochează  comunicarea vocală (ca un instrument de suflat, de exemplu) şi sunt 

relativ uşor transportabile; 

o ca instrument de lucru al elevului, cu rol acompaniator (în special jucăriile muzicale 

şi/sau instrumentele de percuţie) sau cu rol solistic (instrumente precum xilofonul, blockflöte 

sau chiar unele instrumente cu claviatură). 

Educarea cântului instrumental este o activitate care, la nivel de performanţă, necesită 

studiu individual și timp de lucru individual cu profesorul. Datorită timpului alocat disciplinei 

(1 oră pe săptămână) avansarea la un nivel complex de competențe utilizabile în cântul 

instrumental este strâns legată de claritatea abordărilor de didactică specifică instrumentului 

(fiind benefică calificarea şi în această direcţie a profesorului) şi de motivarea elevilor de a 

continua să exerseze şi acasă. Se pot obține rezultate notabile utilizând instrumente de 

percuție (cu tehnici de abordare preluate din metoda Orff), învățându-i pe elevi să cânte la 

pian electric (cu alegerea unor repertorii simple, cu evoluții gradate) și/sau propunând ca 

instrument flautul drept/blockflöte sau chiar fluiere de mărimi diferite (instrumente cu tehnică 

specifică simplă). Școala are datoria să încurajeze aceste inițiative de achiziționare și utilizare 

a unor instrumente muzicale precum: orgă electrică, pian, chitară, instrumente de percuție 

(acordabile, utilizabile cu elemente ale metodei Orff sau neacordabile – inclusiv instrumente 

construite de elevi), blockflöte, fluiere, instrumente tradiționale etc. Față de diversitatea de 

soluții posibile în interpretarea instrumentală în cadrul activităţilor de educaţie muzicală, 

programa lasă la dispoziţia profesorului abordarea didactică specifică şi alegerile repertoriale 

(potrivite tipurilor de instrumente utilizate, dar și nivelului concret de pregătire). 

Indiferent ce categorie de instrumente alege profesorul să folosească în cadrul 

activităţilor desfăşurate, acestea trebuie să fie integrate cu discernământ pe  parcursul 

activităţii. Există momente în care utilizarea instrumentului este contraindicată pentru că 

supraîncarcă sonoritatea şi distrage atenţia copiilor de la ceea ce este esenţial – linia 

melodică. Astfel de momente sunt cele în care se urmăreşte formarea deprinderilor vocale 



 

prin vocalize (deşi în acest caz instrumentele cu claviatură pot fi folosite pentru a da tonul, 

semnalul de începere şi, uneori, pentru a  menţine tonul), învăţarea unui cântec (cu 

specificaţia că, pentru a păstra acordajul corect şi pentru a conduce linia melodică, în unele 

situaţii se pot folosi instrumentele cu claviatură, însă fără acompaniamentul armonic).  

Există şi momente în care acompaniamentul instrumental poate fi valorificat pentru a 

îmbogăţi imaginea sonoră a unui cântec – în demonstrarea noului cântec, în interpretarea 

finală a acestuia, precum şi în interpretarea cântecelor însuşite anterior. Armonizarea 

cântecelor aduce un plus de satisfacţie copiilor pentru că astfel, ceea ce ei învaţă se apropie 

ca imagine de ceea ce constituie mediul sonor al existenţei lor. 

După cum afirmă şi P. Vârlan, în orice situaţie de studiu, acompanierea instrumentală 

trebuie să alterneze cu interpretări monodice ale liniei melodice vocale principale şi să nu 

“imobilizeze” profesorul prin utilizarea exclusivă a instrumentului‐acompaniator, ceea ce îi 

limitează iniţiativa vocală sau gestica (de tactare sau dirijorală) – mijloace extrem de eficiente 

în munca la clasă. 

Elevii din şcolile de cultură generală ar trebui să beneficieze, în măsura în care este 

tehnic posibil, de avantajele pe care le prezintă cântul la instrument. În învăţământul 

românesc, dotarea şcolilor cu un instrumentar bogat pentru educaţia muzicală, alcătuit din tot 

felul de instrumente muzicale utilizabile în clasele eterogene cu care se lucrează, nu a 

constituit (şi nu constituie nici în prezent) o prioritate. Tehnologiile actuale rezolvă însă 

această situaţie în măsura în care fiecare şcoală este dotată cu calculatoare astfel încât, în 

laboratoarele de informatică, fiecare elev are acces la un computer. Instalându‐se pe aceste 

calculatoare softuri şi/sau aplicaţii muzicale corespunzătoare, prezentându‐li‐se elevilor 

diferite instrumente din mai multe perspective, şansele ca aceştia să  abordeze studiul unui 

instrument sporesc considerabil. 

Deşi, în general, se consideră că, prin cântul vocal copiii îşi dezvoltă mai mult  latura 

afectiv‐emoţională, iar prin cântul la instrument, partea raţională, o delimitare a celor două se 

dovedește improprie. Cântul vocal nu se poate rezuma la valorificarea, formarea şi 

dezvoltarea inteligenţei emoţionale, de vreme ce presupune şi implicarea activă a proceselor 

cognitive, la fel cum, în cazul cântului la un instrument, nu se poate face abstracţie de trăirea 

afectivă a interpretului, nu se poate afirma că procesul este unul exclusiv raţional‐motric. 

Cele două componente ale psihicului uman se află într‐o relaţie de interdependență. Atât 

inteligenţa emoţională (afectivitatea), cât şi raţiunea (procesele cognitive) şi celelalte 

procese psihice – imaginaţia, limbajul, motivaţia, voinţa, atenţia – îndeplinesc fiecare un rol 

bine determinat individual şi în relaţie cu celelalte componente, pentru ca sistemul psihic 

uman să funcţioneze la parametri normali. 

La nivelul claselor de elevi, constituite aleator din punctul de vedere al preferinţei 

pentru o anumită formă de manifestare estetică‐muzicală, educaţia muzicală trebuie să 

asigure un context adecvat pentru dezvoltarea armonioasă a fiecăruia, ţinându‐se cont de 

multiplele forme de exprimare artistică ale acestora – prin cânt vocal și/sau instrumental. 
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 Câteva dintre beneficiile educației muzicale (studierea unor instrumente sau studiul 

cântului vocal), pe care lecțiile de muzică le pot aduce copiilor, constau în îmbunătățirea 

imaginii de sine, dezvoltarea creativității și capacității de a citi și a scrie mai ușor, abilități 

mai bune de comunicare. Toate aceste lucruri pot ajuta copiii să se dezvolte și să crească 

frumos! 

 Chiar dacă lecțiile de pian, chitară, vioară sau flaut înseamnă multă muncă pentru 

copii, o altă activitate trecută într-un program deja încărcat, timp și bani investiți pentru 

adulți, în final, după o analiză asupra avantajelor și dezavantajelor, părinții ajung la concluzia 

că beneficiile directe asupra copiilor lor sunt mult mai mari decât costurile survenite în urma 

cursurilor pentru această activitate. 

 În cadrul lecțiilor de muzică, copiii au șansa de a-și exprima propriile abordări ale 

partiturilor, de a compune noi cântece, de a învăța să interpreteze corect piesele scrise de alții 

atât tehnic, cât și interpretativ, având oportunitatea de a-și îmbunătăți imaginația. Studiile 

arată că muzicienii sunt în mod natural mai creativi, având o gândire divergentă mai bună, și 

că se pricep mai bine decât majoritatea persoanelor să gândească liber (outside the box), 

găsind soluții noi la problemele pe care le întâmpină. Este o abilitate foarte utilă, nu doar în 

cariera profesională, indiferent de domeniul în care cel mic va dori să activeze, cât și în 

activitățile de zi cu zi.  

 Lecțiile de chitară, pian sau vioară îi ajută pe cei mici să aibă mai multă încredere în 

forțele proprii, punând bazele stimei de sine încă din copilărie, de la primele interacțiuni cu 

cei din jur și mai ales în primii ani de școală. Chiar și atunci când studiul se efectuează în 

cadrul unui club și nu în particular, au parte de atenția individuală a profesorului, fapt ce îi 

motivează pe copii să interpreteze în public piesele învățate, iar această expunere în fața 

colegilor, familiei, cunoscuților le oferă posibilitatea de a se obișnui cu sentimentul de a fi în 

centrul atenției, de a învăța să-și controleze emoțiile și să gestioneze corect momentele în 

care lucrurile nu ies perfect. 

 Orele de muzică ajută la formarea de noi conexiuni în creier și la o dezvoltare 

cognitivă mai rapidă. Studiile demonstrează că cei care studiază un instrument muzical fac 

mai repede legături logice între idei, înțeleg mai ușor conceptele predate și, în general, încep 

să aibă rezultate mai bune la școală decât atunci când nu frecventau aceste cursuri sau in 

comparație cu elevii care nu le frecventează. 

 Învățarea și exersarea pieselor cu ajutorul unui instrument îmbunătățește urechea 

muzicală, te educă ca viitor muzician, te ajută să devii mai organizat, iar copiii care petrec în 

mod frecvent timp cântând în special la vioară, dar și la pian sau chitară, au o capacitate mai 



 

bună de a distinge sunetele și cuvintele și de a le înțelege. În același timp li se dezvoltă mai 

ușor memoria verbală, care contribuie la acumularea de noi cuvinte și formarea unui 

vocabular mai bogat. 

 Deși majoritatea instrumentelor muzicale ajută la stimularea memoriei, pianul este 

unul dintre cele mai utile când vine vorba de acest lucru, din simplul motiv că include nu mai 

puțin de 88 de clape pe care degetele copilului trebuie să le recunoască în câteva sutimi de 

secundă, interpretând combinațiile de note sau clape regăsite în sutele de partituri citite de-a 

lungul timpului. Copilul trebuie să cânte cu ambele mâini în același timp, coordonând perfect 

pe fiecare dintre ele, ceea ce îi dezvoltă și abilitatea de multi-tasking. 

 În primii ani de școală, copiii se acomodează mai greu cu o anumită disciplină, iar 

datorită faptului că lecțiile de muzică înseamnă de cele mai multe ori un profesor care se 

ocupă în mod individual de fiecare elev, comportamentul său se va adapta mai repede la 

cerințele educației formale. După un anumit număr de ore, îi va fi mai ușor să rămână 

concentrat la teme și la învățat pentru perioade mai mulgi de timp și va face față mai bine 

diverselor distrageri , care înainte îl întrerupeau frecvent de la lucru. 

 Unul dintre aspectele care se desprind mai greu din sistemul clasic de învățământ este 

comunicarea directă cu cadrul didactic, adresarea întrebărilor pentru lămurirea unor aspecte 

care nu au fost înțelese sau discutate libere pe temele studiate, iar mulți elevi rămân adesea 

doar la stadiul de a răspunde la întrebările adresate direct de profesor și de a-și face temele.  

Interacțiunea „face to face” cu profesorul, în cadrul cursurilor de muzică și studiul 

îndeaproape și în colaborare cu acesta, pentru a corecta micile imperfecțiuni și a ajunge la 

rezultatul dorit, are rolul de a îmbunătăți comunicarea. Este un efect care se va observa nu 

numai față de persoanele cu autoritate, ci și față de colegii și prietenii copilului cu care îi va 

veni mai ușor să discute. 
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Formarea adolescentului artist conţine o componentă indispensabilă pentru evoluţia sa 

către desăvârşirea ca profesionist de valoare: pregătirea pentru performanţa scenică. Deşi 

simplă la prima vedere, apariţia pe scenă necesită o pregătire amănunţită şi aprofundată, 

întrucât ea presupune în primul rând expunere. Aflat în căutarea identităţii, expunerea în faţa 

unui public, fie el de specialitate (comisii de examen, olimpiadă, concurs) sau nu (în cazul 

recitalurilor) îi cauzează adolescentului varii dificultăţi începând cu apariţia complexelor 

legate de fizicul său până la reacţii interioare psihoafective puternice și capabile să îi 

destabilizeze echilibrul interior, care este absolut necesar pentru ca o execuție pe scenă să fie 

satisfăcătoare. Elementul esenţial care intervine la elevul artist în momentul unei apariţii pe 

scenă şi care trebuie construit cu grijă şi dezvoltat de către profesorul acompaniator este 

încrederea în sine, trăsătură mult neglijată şi lăsată în fundalul procesului instructiv-educativ 

actual. 

Descrierea acestei metode de predare este dificilă întrucât este extrem de grea 

definirea obiectului care trebuie predat: „încrederea în sine”. Cum descrii o metodă de 

predare a unei materii pe care nu încetezi să o descoperi, să o pierzi şi să o redescoperi toată 

viaţa? Pe scurt? Profesorul corepetitor trebuie să fie părinte, doctor, confident, educator şi 

toate acestea într-o asemenea manieră încât adolescentul artist, sensibil şi fragil, să nu 

realizeze încercarea de a-l influenţa într-o măsură variabilă.  

Corepetitorul trebuie să fie mai întâi de toate un factor de apreciere pozitivă 

permanentă. Elevul instrumentist nu trebuie să aibă senzația în nici o instanță ca profesorul 

său corepetitor are niște standarde extrem de ridicate pe care nu le poate atinge. Orice oră de 

corepetiție trebuie să reprezinte pentru el un interval de timp pozitiv, un moment de progres și 

o oră în care să poată simți că, indiferent de greșelile din timpul execuției, își poate exprima 

și trebuie să își exprime liber personalitatea și este apreciat pentru acest lucru. Profesorul 

corepetitor este singurul din tot traseul său formativ cu care împărtășește o experiență 

marcantă și, uneori, definitorie pentru evoluția sa ca instrumentist: performanța scenică.  

Fiecare elev este o entitate individuală și unică, în a cărui alcătuire intră numeroși 

factori extrinseci și intrinseci, de toate categoriile. Muzica este, în esență, un mod de 

comunicare, din punctul nostru de vedere superior comunicării verbale, bazat pe empatie și 

mijloace senzoriale. Pentru a ajunge la realizarea unei performanțe scenice adevărate, care să 

tindă spre artă și să realizeze scopul fundamental al muzicii, depășind granițele unei simple 

execuții, este nevoie de două lucruri esențiale în relația dintre elev și profesor: încredere și 

cunoaștere. Profesorul corepetitor este ”plasa de siguranță” a tânărului interpret, care este ca 

un acrobat artistic care își realizează numărul delicat și de o frumusețe inefabilă și vremelnică 

la mare înălțime, fără nici un alt echipament de siguranță decât profesorul corepetitor, care 

trebuie să îl aștepte, trebuie să fie acolo indiferent ce se întâmplă, trebuie să îl susțină 

indiferent dacă este un elev bun sau rău, dacă este rebel sau nu, dacă este mic, mare, înalt, 

slab, etc. Probabil aceasta este trăsătura definitorie a acestei discipline: pentru a putea să cânți 

cu elevii pe scenă, pentru ca ei să evolueze ca muzicieni interpreți, pentru ca experiența lor în 

muzică să fie una înălțătoare și inițiatică, trebuie să îi acceptăm așa cum sunt, să îi 

cunoaștem, să le știm temerile, supărările, nesiguranțele și ezitările. Nu putem interveni în 



 

căutările lor, pentru că trebuie să își afle singuri drumul, dar putem să îi invităm alături de noi 

să împărtășească experiența pasiunii pentru muzică, pasiunii de a comunica, și vor simți astfel 

că există un loc de unde vor face totdeauna parte și cineva care îi va accepta totdeauna așa 

cum sunt: scena și profesorul corepetitor. Misiunea corepetitorului este dificilă, pentru că 

încrederea adolescenților se câștigă ușor, dar se pierde și mai ușor.  

În opinia noastră, profesorul corepetitor trebuie să utilizeze, în primul rând, puterea 

exemplului. Astfel, în condițiile unei performanțe scenice, elevul va căpăta încredere și va 

reuși să își controleze mai bine emoțiile și astfel să realizeze o interpretare de calitate dacă 

pianistul său corepetitor va fi calm și concentrat, dacă îi va insufla senzația că performanța 

scenică este o experiență instructivă și plăcută. Mai mult, în cazul concursurilor, unul dintre 

factori care contribuie la presiunea pe care o simt tinerii instrumentiști este teama de a 

dezamăgi (un profesor, un părinte etc.), iar profesorul corepetitor are datoria de a-i explica 

falsitatea acestei temeri și de a încerca să îl ajute pe elev să nu mai fie afectat de factorii 

externi.  

Rolul profesorului corepetitor este deosebit de important mai ales în cazul 

performanței scenice propriu-zise. Întotdeauna se pot întâmpla erori și scăpări, iar în cazul în 

care elevul sare peste câteva măsuri din cauza unei scăpări de memorie sau din alte motive, 

pianistul corepetitor trebuie să încerce să își dea concomitent seama unde a sărit elevul și să 

meargă după el, salvând în acest fel performanța. De foarte multe ori, acest lucru le conferă 

elevilor siguranță și încredere în corepetitorul lor – faptul că orice s-ar întâmpla, orice 

greșeală ar face (aceasta este cea mai mare teamă, de fapt), profesorul va veni după ei și 

eroarea nu va fi foarte vizibilă, nu vor fi supuși ridicolului. Mai mult, faptul că 

acompaniamentul a venit după ei îi poate ajuta pe elevi să iasă dintr-un moment de 

debusolare și confuzie temporară și să încheie execuția lucrării cu bine. Pe de altă parte, toți 

elevii instrumentiști știu să își evalueze foarte bine performanța, unii fiind chiar mult prea 

exigenți și autocritici, ceea ce poate fi de asemenea dăunător, iar profesorul corepetitor 

trebuie să știe când să fie obiectiv și când să fie pozitiv în aprecierile sale.  

Un alt aspect care trebuie discutat aici este cazul concursurilor. Deplasarea la un 

concurs reprezintă pentru tânărul interpret un stress major. Situațiile noi cu care se confruntă, 

confruntarea cu o scenă nouă, o sală nouă, chiar și lucrurile din viața cotidiană, cum ar fi 

dormitul într-o locație nouă și o alimentație diferită de cea cu care este obișnuit, toate au 

impact asupra stării sale generale și deci asupra interpretării. Ajustarea și adaptarea 

interpretării învățate și studiate acasă la noile condiții nu este ușoară și nu de puține ori, 

datorită multitudinii de factori noi, nici nu este realizată de către elev. În cazul în care 

profesorul îl însoțește pe elev, acesta poate contribui la realizarea acestei ajustări. De cele mai 

multe ori însă, corepetitorul este cel care se află alături de elev și el trebuie să fie cel care îl 

îndrumă în această privință, în timp ce încearcă să își adapteze propria sa interpretare la 

aceeași factori, la care se mai adaugă unul inevitabil: instrumentul pus la dispoziție. Simplul 

fapt că trebuie să interpreteze lucrarea pe un alt instrument îi va pune la încercare toate 

calitățile și abilitățile sale de muzician pentru a ajusta și a reacționa imediat la schimbările 

apărute în condițiile în care a lucrat respectivul repertoriu cu elevul timp de mai multe luni. 

Există cazuri când nu este permis accesul concurenților în sala de concurs cu o zi înainte 

(condiție restrictivă absurdă și detestabilă), ceea ce necesită din partea corepetitorului atât o 

atenție sporită în momentul performanței cât și acțiuni speciale: în cazul unei săli în care nu a 

mai cântat până atunci va trebui să încerce să îi determine sonoritatea după dimensiuni, formă 

arhitecturală și caracteristicile interiorului (mobilier mult sau puțin, pereți lambrisați, scaune 

plușate, public mult sau puțin etc.). El va trebui să încerce să depășească acest neajuns 

ascultând alți concurenți și corepetitori înaintea lui și instruindu-l pe tânărul interpret cum să 

își ajusteze interpretarea. 



 

Aflat în căutarea normelor şi a valorilor, într-o societate care şi le pierde treptat pe ale 

ei, adolescentul artist îşi dezvăluie cu greutate revolta, complexele şi căutările, afişând în 

acelaşi timp măşti binecunoscute de rebeliune, extravaganţă, excentricitate etc. Intrarea în 

universul său interior emoţional este o victorie deloc uşoară şi definitorie pentru evoluţia sa 

ulterioară ca artist de perfomanţă şi aceasta este responsabilitatea care revine profesorului 

corepetitor. El trebuie să fie plasa de siguranţă din fundalul evoluţiei tânărului interpret, 

îndrumător şi consilier, răbdător, sigur şi încrezător, punct de echilibru pentru adolescentul 

care trebuie să navigheze singur pe valurile societăţii.  

Dacă generaţiilor anterioare le erau necesare îndrumarea şi îmbogăţirea interioară, 

sporirea bagajelor de cunoştinţe, pregătirea neobosită a traseului în viaţă, generaţiilor actuale 

trebuie să le fim alături în navigarea lor solitară şi periculoasă spre căutarea identităţii de sine 

a lor, ca indivizi şi, în ultimă instanţă, a noastră ca societate.  
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Revenind la întrebarea ce apare firesc: dacă trompetiştii şi cornetiştii de renume au 

suflat cu respiraţie intercostală foarte bine şi au făcut metode de trompetă folosite în toată 

lumea, de ce s-a schimbat modalitatea de a sufla în instrument? Răspunsul e simplu: teoria 

evoluţiei. Chiar metodele acestea, aprofundate, în colaborare cu noi cerinţe de a cânta şi noi 

genuri, au generat schimbarea. Să nu uităm că trăim într-o epocă a vitezei, în care lucruri apar 

şi dispar peste noapte, iar noi ca muzicieni trebuie să redescoperim vechiul, să fim în pas cu 

noul şi să anticipăm. Totuşi, să nu uităm că muzica, o artă a libertăţii, a improvizaţiei, a 

posibilităţilor infinite, a trebuit să devină temperată pentru a putea obţine şi mai mult de la ea. 

Cerinţele actuale sunt de a cânta cât mai mult, mai dificil şi mai bine. Există teoria că 

cu cât instrumentele sunt mai lungi (tubulatura) se chixează (ratează) notele mai uşor. Corect! 

Dar competiţia naşte perfecţiune. În lume sunt din ce în ce mai multe orchestre care cântă 

perfect. Singura diferenţă dintre ele este numărul de repetiţii pentru un concert. Cu cât sunt 

mai multe repetiţii, se aprofundează stilistic piesa. Dacă orchestra cântă perfect, atunci 

instrumentiştii trebuie să cânte perfect. Indiferent de lungimea tubulaturii. Ceea ce ne face 

nouă, profesorilor, munca din ce în ce mai dificilă, căutând noi metode de a atinge sau măcar 

de a ne apropia în perioada şcolară de ceea ce gândim a fi perfect. Nu ştiu câţi profesori din 

lume au avut satisfacţia de a avea un elev perfect. Ceea ce mă apropie şi mai mult de perioada 

în care elevul este în gimnaziu, unde se pun bazele, încet, fără grabă, ca să se aşeze toate 

deprinderile şi uşor, fără a-şi da seama, elevul începe să interpreteze piese dificile, fără a 

problematiza, deoarece bazele au fost puse corect. Tentaţia este foarte mare pentru un 

profesor să dea unui elev foarte talentat, cu posibilităţi tehnice foarte bune, piese grele ce-i 

depăşesc înţelegerea. Poate să-l dreseze să execute lucrarea, dar nu-l va putea face să o 

înţeleagă. De aici apare şi o mare dilemă a acestor profesori: de ce în şcoală şi mai ales în 

clasele mici de studiu, copilul era extraordinar, dar după ce a terminat liceul, „s-a pierdut”? 

Muzica trebuie întâi gândită, simţită şi apoi cântată. Tehnicizarea elevului, dresarea lui, puse 

înaintea muzicii, au efecte dezastruoase. Este foarte bine atunci când profesorul tehnicizează 

elevul, profită de abilităţile lui naturale, dar nu îi dă să cânte decât piese pe care acesta le 

poate înţelege. Copiii de la şcolile vocaţionale au o inteligenţă peste medie şi o viziune mai 

largă asupra vieţii, de aceea îşi conştientizează potenţialul şi fac presiuni asupra profesorului 

pentru a primi permisiunea de a aborda o anumită piesă. Totuşi, şi profesorul şi elevul care au 

ştiut să aştepte maturizarea au avut de câştigat. 

În clasele mici, elevul este învăţat să ţină instrumentul în mână, să respire corect, să 

atace cu limba pe dinţi, să susţină sunetul şi să asculte relaţiile dintre note. Ambitusul este 

restrâns, se cântă în special în registrul mediu, formule ritmice simple, fără salturi mari. 

Elevul trebuie să se obişnuiască să cânte împotriva legilor fizicii: să respire „în abdomen” şi 

nu în piept, unde sunt plămânii, să împingă aerul în jos şi nu în sus spre gură, să atace cu 

limba pe dinţi şi nu între buze, să nu întindă buzele când merge spre registrul acut, ci să le 

adune. Abia după ce elevul a deprins aceste lucruri, putem aborda încet-încet piese din ce în 

ce mai dificile. Pentru a ajunge să cânte o sonată preclasică, mai sunt multe etape de 

străbătut. Şi nu numai o sonată... Pentru abordarea unei lucrări de asemenea factură, atacul 

suferă o serie de modificări, limba atacând în diferite locuri în funcţie de înălţime, foloseşte 

diferite consoane şi vocale pentru pasaje. 



 

În şcoală nu avem o literatură preclasică pentru trompetă, tocmai datorită faptului că 

este foarte greu de interpretat aşa ceva la acest nivel. În schimb, folosim o literatură didactică, 

ce ne ajută să ne pregătim şi să ne apropiem de modul de interpretare preclasic. Baza se pune 

pe transpoziţii de la alte instrumente şi coborârea tonalităţii iniţiale a pieselor scrise pentru 

trompetă. Totodată, trebuie remarcate şi diferenţele între trompeta naturală şi cea în si bemol 

pe care cântăm noi. În registrul mediu şi grav, trompeta în si bemol răspunde uşor, dar în 

registrul acut necesită o presiune mare, ceea ce nu este cazul la trompeta naturală. De aici şi 

greutatea de a susţine fraze lungi în registrul acut. Mai există o problemă. Unele lucrări au 

fost scrise să fie cântate cu 3, 6 şi chiar 8 trompete la o voce. Rezistenţa scade şi datorită 

presiunii mari a aerului, muşchii buzelor sunt aproape striviţi între dinţi şi muştiuc, presiunea 

aerului creează impresia că muştiucul cu tot cu trompetă sunt aruncate de la gură. Nu putem 

avea pretenţia ca în perioada de formare, elevul să susţină piese grele, solist fiind. Pentru 

aceasta, s-a recurs la transcripţii şi transpoziţii, căci dintotdeauna s-a urmărit şi s-a menţinut 

dorinţa de sunet frumos şi atac moale. 

Totuşi, nu partea tehnică pare să fie cea mai grea, ci înţelegerea pieselor, a formelor, a 

înlănţuirilor armonice, a relaţiilor dintre note, conducerea frazei. Muzicienii barocului trăiau 

cu muzica aceasta, numai atât ascultau, era normal pentru ei să cânte frazele lungi cu atacuri 

moi şi salturile ca şi cum nu ar fi existat, cu atât mai mult cu cât trompeta naturală îi ajuta 

pentru aceasta. Să revenim la elevii noştri. Sunt bombardaţi non-stop cu diferite stiluri de 

muzică, mai puţin barocă. Pentru a putea face un elev să cânte la un instrument, trebuie să ai 

curajul de a-l lăsa să descopere. Aici stă marea artă a profesorului de instrument: când să 

intervină şi când să lase elevul liber. Din perspectiva lucrului la clasă a unei piese baroce, 

profesorul, din păcate, într-o primă fază nu are decât o singură posibilitate: să „dreseze” 

elevul tehnic şi interpretativ, sperând ca într-un timp cât mai scurt şi cu exemplificări, elevul 

va fi prins de farmecul acestei muzici vechi. Frumuseţea acestei muzici de început stă tocmai 

în dezvoltarea ei datorită claselor şi grupurilor care au susţinut-o financiar, canalizând-o pe 

acelaşi făgaş al muzicii culte, ajungând la un nivel atât de înalt încât a generat evoluţia sa spre 

clasicism. 
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Rolul interpretului contemporan al muzicii baroce este dificil deoarece nu s-au păstrat 

dovezi explicite ale interpretării specifice muzicii sec. XVII-XVIII. Așteptările interpreților 

din epoca barocă sunt total diferite de cele contemporane. Această diferență este reliefată mai 

ales ȋn atitudinea față de textul scris – care nu implica la vremea respectivă respectarea strictă 

a acestuia – principala calitate pe care trebuie s-o aibă interpretul fiind spontaneitatea ȋn 

detrimentul fidelității partiturii. Interpretul era dator să-și asume nu numai responsabilitatea 

expresiei ci și a altor elemente constitutive ale textului muzical – alterații, ornamente și 

improvizație ornamentală, evidențiate ȋn mișcările lente și da capo, basul figurativ – aspecte 

care erau notate doar parțial sau chiar deloc de către compozitori.  

Astăzi interpretul trebuie să reconstruiască totul cu mijloacele moderne pe care le are 

la dispoziție, el trebuie să respecte perceptele interpretării muzicii baroce ȋn ciuda 

insuficienței dovezilor muzicologice asupra actului muzical baroc, știut fiind că muzica 

barocă nu era rigidă sau pedantă, ci foarte individuală și largă – ceea ce oferă multe 

oportunități dar crează dificultăți intepretative. 

Cel mai important lucru este ȋncadrarea stilistică a interpretării, ceea ce implică 

cunoașterea și realizarea corectă a sonorității caracteristice vremii, cȃt și a instrumentelor de 

epocă, și investigarea comparativă a tratatelor vremii. În Baroc exista acea disciplină flexibilă 

a sentimentelor puternice, ferm ordonate, ce includea teoria afectelor – supusă ȋnsă 

principalelor exigențe ale stilului, cu care interpreții vremii erau familiarizați.  

În interpretarea muzicii baroce, elevul trebuie să aibă ȋn vedere cȃteva aspecte:  

  - diferența de notație ȋntre scriitura barocă și cea modernă constă ȋn prezența unor simboluri, 

a căror corectă interpretare este absolut necesară pentru a ilustra specificul muzicii 

 - convențiile diferite vizează multe aspecte care uneori lipsesc cu desăvȃrșire din notație: 

ornamentele și figurațiile ornamentale, apogiaturile, trilurile, alterațiile spontane, modificările 

ritmice 

  - textura era diferită, fiind generată de natura instrumentelor folosite cȃt și de tehnicile de 

execuție specifice acestora - ȋn cazul clavecinului.  



 

Interpretul muzicii baroce se concentra ȋn special pe realizarea stilistică a lucrării, 

notația fiind destul de sumară, iar ornamentele constituind aportul său la realizarea piesei 

muzicale. 

Lucrările muzicale pentru clavecin, cȃntate pe pianul modern, impun cunoștințe 

precise de frazare, menite să reliefeze o voce raportată la celelalte. Acceași lucrare polifonică 

poate induce aspecte sonore diferite ȋn funcție de intrumentul pe care este cȃntată. În epoca 

barocă, aceeași lucrare putea fi interpretată pe instrumente diferite, ȋn multe cazuri autorul 

neprecizȃnd instrumentul căreia ȋi este adresată. Interpretarea muzicii baroce impunea „o 

sonoritate clară, articulație incisivă, ritm flexibil și frazare explicită ȋn condiții autentice” 

(Pocinoc Tatiana –  - Ornamentația ȋn interpretarea pianistică, Ed, Artes, Iași, 2005,  pg. 195). 

În privința instrumentelor cu claviatură, schimbarea gustului a dus la ȋnlocuirea 

definitivă a clavecinului cu pianul. Astfel, pentru a realiza un  tușeu clavecinistic pe un pian 

clasic profesorul trebuie să aibă ȋn vedere cȃțiva factori: 

 - degetele trebuie să apuce clapele cu forță, deoarece cȃnd sunt prinse prea ușor, coarda nu 

este ciupită decȃt foarte puțin, dȃnd naștere unui sunet foarte uscat și mic.  

 - acordurile erau de obicei arpegiate (basul – apoi celelalte sunete ȋn ordine ascendentă). 

Dacă erau executate simultan zgomotul metalic era mult prea puternic 

 - lipsa pedalei de prelungire trebuia substituită prin maniera de tenuto din degete a tuturor 

sunetelor emise ȋn bas  

- delimitarea vocilor prin articulație diferențiată și nu prin dinamică 

 - clavecinul nu avea posibilități cumulative a sonorităților 

J. S. Bach este cel căruia ȋi datorăm dovezi explicite ȋn notația barocă, prin aceasta 

aducȃndu-și contribuția valoroasă la elucidarea unor aspecte contradictorii ale muzicii baroce 

– ornamentația. Grație lui, interpreții de astăzi beneficiază de probe autentice. A reușit să 

ȋncorporeze și să transpună ȋntreg arsenalul de mijloace contrapunctice ȋn cadrul principiilor 

retoricii, scriitura sa polifonică constituind un mijloc autentic de expresie. 

Spre deosebire de Bach, muzica lui Domenico Scarlatti ȋmbracă haina unei 

strălucitoare virtuozități – puse ȋn slujba expresiei muzicale și a sensibilității de transmitere a 

mesajului artistic. 

Creația pianistică scarlatiană dezvăluie uimitoarea finețe a execuțiilor sale, 

inscripționată ȋn dantelăriile ornamentelor ce necesită o măiestrie interpretativă 

inimaginabilă, care presupune și latura virtuozistică incontestabilă a muzicii sale. Ceea ce a 

ȋnvins barierele epocilor este tocmai pianistica lui Scarlatti, evidențiată prin interpretarea 

formulelor tehnice de maximă dificultate, combinȃnd intervale, arpegii, fragmente de gamă, 



 

ornamente (mordente, triluri, apogiaturi), terțe duble și dȃnd naștere unor sonorități muzicale 

complexe, uneori străine de perioada barocă. 

Ornamentația ȋn Baroc provenea din lungile tradiții improvizatorice ale executanților 

și nu apărea notate ȋn partitură. Este știut faptul că ȋn Renaștere figurația aparținea ȋn 

ȋntregime interpretului. Spre deosebire, ȋn Baroc apare o parte a figurației punctată de către 

compozitor ȋn partitură. Ornamentele nu aveau doar rol armonic, ci și de a scoate ȋn evidență 

capacitățile tehnice, de virtuozitate ale interpretului, care avea acest prilej de manifestare ȋn 

părțile cadențiale și improvizatorice ale partiturii.  

Toate aceste aspecte se ȋntȃlneau ȋn mișcările lente ale pieselor, care erau schițate de 

către compozitor, iar figurațiile ȋi reveneau interpretului din mai multe rațiuni: pentru a evita 

starea de „amorțeală” sonoră, pe de o parte, și ușurarea notării, care ar fi ȋncărcat foarte mult 

linia melodică, pe de altă parte.  
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ROLUL PEDALIZĂRII ÎN PIANISTICA CLASICĂ 

 

     Prof. Șendrea Narcisa-Elena 

Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacău 

  

Pianul are o întindere apreciabilă, de la registrul grav la cel acut1, acoperind ambitus-

ul tuturor instrumentelor orchestrei simfonice, cuprins între La subcontraoctavă și la4, pe 

șapte octave. 

 Stilul interpretativ pianistic determinat de construcția instrumentelor existente în 

perioada Clasicismului vienez trebuie adaptat cerințelor interpretative actuale. Pianoforte 

permitea doar redarea unei sonorități clare, contrastante și variate gradual, a efectelor 

dinamice dozate prin emisia pianistică a sunetelor lungi sau scurte. Viziunea interpretativă 

actuală este diferită, sonoritatea fiind mai colorată prin amplificarea resurselor expresive ale 

textului muzical. Aceleași considerente au generat, astfel, o valorificare mai eficientă a 

posibilităților coloristice ale pianului actual printr-o diversificare a nuanțării și adăugării 

pedalei în lucrările din perioada Clasicismului muzical destinate pianului. 

 În interpretarea opus-urilor clasice se recurgea destul de rar la utilizarea pedalei. În 

Clasicism, pedala era folosită în anumite condiții, pentru a sublinia o anumită armonie, timpii 

accentuați, caracterul unei Teme muzicale, pentru realizarea unei sonorități contrastante în 

momentul prelucrării tematice și pentru susținerea cantabilității discursului muzical (o frazare 

în modul de cânt legato). Schimbarea gustului estetic a determinat apariția unui nou stil de 

interpretare instrumentală, care utilizează pedala și acolo unde nu este indicată, dar nu în mod 

excesiv, ci cu moderație la opus-urile celor trei mari clasici vienezi. Pedalizarea este aplicată 

în interpretarea pianistică actuală cu precauție, din dorința realizării clarității anumitor pasaje, 

a preciziei ritmice, a transparenței relațiilor armonice și a perlaturii sonore, pentru sublinierea 

unei combinații acordice sau a unei relații armonice, pentru colorarea unor pasaje de tehnică 

pianistică, de bravură, de cantilenă și pentru a sugera scriitura elegantă, clară și echilibrată 

specifică stilului clasic. Totodată, pedalizarea contribuie la expresivitatea imaginii muzicale, 

la „colorarea conturului intonațional”2 care reliefează dramaturgia muzicală, sau 

accentuează, uneori, contrastul tematic, modificând intensitatea și durata sonoră prin 

obținerea continuității și cantabilității melodice.  

 
1 subcontraoctavă, contraoctavă, octava mare, octava mică și alte patru octave. 
2 Constantin, Mihaela – Mozart – compozitor efigie al clasicismului Sonatele pentru pian, Editura Pim, Iași, 

2007, pg. 151. 



 

 Întâlnim pentru prima dată utilizarea pedalei de către Beethoven în Sonata pentru 

pian op.26. Ulterior, compozitorul a folosit pedala numai în anumite secțiuni, pentru 

obținerea unui efect special și acolo unde nu este subînțeleasă3. În general, compozitorul a 

lăsat la libera alegere a pianistului întrebuințarea pedalei.  

 În pedagogia pianistică actuală se poate schița un plan al pedalizării, care depinde de 

sonoritatea provenită din tehnica pianistului, de particularitățile sonore ale instrumentului și 

de acustica sălii în care se cântă. Pedalizarea se studiază riguros și se aplică în momentul 

finisării opus-urilor variaționale, în conformitate cu o gândire muzicală logică verificată de 

auzul intern, corelată cu elementele stilului clasic și cu sensibilitatea instrumentistului, în 

momentul reac-tualizării Temei cu variațiuni4. Pedala poate contribui la susținerea armoniei, 

în bas (pe acor-duri consonante și disonante sau pe acorduri arpegiate), prin redarea cu finețe, 

apăsată scurt și ritmic pe figurațiile de tip Alberti. Cantilena situată în registrul acut poate fi 

îmbogățită prin utilizarea pedalei care amplifică armonicele, dar figurațiile pot fi executate în 

legato, fără pedală. Pe ornamente, pedala se utilizează cu prudență (pedala scurtă, 

ciupită/semipedală pusă pe mordent, grupet sau tril, ridicată pe finalul frazelor ornamentate 

cu tril). Formațiunile arpegiale în legato pot fi cântate cu pedală.    

 Pianul modern a amplificat sonoritatea. Retușurile tehnice, dimensiunea cutiei de 

rezonanță a permis realizarea frumuseții sonore și relevarea expresiilor menite să sugereze o 

infinitate de emoții senzoriale și afective.     

 Sonoritatea expresivă și colorată este condiționată de reprezentarea în auzul intern a 

cantabilității similare cu cea redată de glasul omenesc, adecvată conținutului, caracterului și 

stilului muzicii interpretate, a imaginării instrumentelor orchestrei simfonice.  

 Studierea gamelor, arpegiilor și intervalelor armonice sunt necesare perfecționării 

tehnicii instrumentale, contribuind la obținerea unei mișcări precise și independente a 

degetelor, la o mai bună coordonare și sincronizare a diverselor mișcări pianistice, la execuția 

cu lejeritate a pasajelor din opus-urile compozitorilor clasici vienezi. În studierea gamelor 

este util să se insiste pe intonația funcțională care imprimă muzicii mai multă culoare și 

expresivitate. Astfel, în major, terța, sexta și septima sunt intervale dinamice care se rezolvă 

ascendent; în minor, secunda mărită și septima se rezolvă ascendent, iar sexta și terța, 

descendent. Studierea în diverse formule ritmice determină dezvoltarea motricității și 

 
3  Pedalizarea indicată de Beethoven, care acoperă o suprafață mai mare a discursului muzical, se poate explica 

prin durata scurtă a sonorității la pianele din acea vreme. 
4 Pedala nu se utilizează pe structuri scalare, game diatonice și cromatice, ornamente, succesiuni de intervale 

armonice, discurs muzical în staccato, expus în registrul grav sau pe figurațiile armonice în nuanțe mici. 



 

agilității degetelor, a egalității sonorității și a preciziei ritmice, a consolidării deprinderilor 

tehnice. 

 Se utilizează studiile și exercițiile tehnice tradiționale (Czerny, Cramer, Clementi, 

Chopin), apoi se caută variante de exerciții, game și arpegii adaptate necesităților tehnice, 

pentru rezolvarea pasajelor dificile (în funcție de particularitățile fizice, de conformația 

mâinii, de temperament și de aptitudinile psiho-fizice ale fiecărui elev). Se recomandă studiul 

în tempo lent, cu o gândire logică și conștientă a detaliilor care țin de tehnica pianistică și de 

sonoritățile generate de textul muzical. Gestica se subordonează sferei auditive, auzului 

creator5. Elevii pianiști trebuie să-și dorească o anumită sonoritate, având o reprezentare 

mentală anticipativă, imaginarea mișcărilor, apoi pregătirea acestora, selectarea celor mai 

eficiente mișcări care pot reprezenta corect sonoritatea dorită. În cadrul auzului creator, 

făurirea sunetului expresiv și artistic, înlănțuirile logice și cu intensități diferite de sunete și 

pauze (fără a se face confuzie între voința de linie și maniera legato), legătura firească între 

ritmul muzical și ritmul fiziologic al respirației, detaliul subordonat întregului, în cadrul 

voinței de formă și apropierea de conținutul emotiv, de sentimentele care l-au inspirat pe 

compozitor sunt elemente esențiale, greu de realizat. Studierea fiecărui detaliu se efectuează 

cerebral și sensibil în același timp, pentru cantabilizarea instrumentală și sesizarea 

diferențierilor timbrale (sugerând diferite instrumente ale orchestrei simfonice)6.  

 Pentru obținerea unor efecte sonore, se pot indica mai multe soluții, propunând un 

anumit fel de a cânta un acord sau o notă staccato, utilizarea unei anumite digitații, o anumită 

mișcare pentru realizarea unui legato sau un anumit fel de a folosi pedala. 

 Pentru studierea lucrărilor clasice se impune alegerea unei ediții care să prezinte textul 

muzical cât mai firesc, apropiat de cel original (în situația în care nu avem o ediție Urtext sau 

germană). Recomandăm descifrarea acestor variațiuni de către elevi, la începutul studierii lor, 

fără ajutorul profesorului, pentru a putea descoperi dacă aceștia le înțeleg, dacă le pot 

pătrunde din punctul de vedere al expresivității și sugestivității imaginilor muzicale care se 

comunică prin muzică. Se încurajează, astfel, viziunea personală asupra acestor lucrări.  

 Profesorul trebuie să aibă în vedere permanent succesiunea corectă, logică, dintre 

sfera vizuală, auzul creator și sunetul diversificat (plin și generos). Trebuie creată dorința de a 

 
5 Se cunoaște faptul că, la om, centrul auditiv (centrul Vernicke din creierul uman) se dezvoltă înaintea centrului 

vorbirii (a centrului Brocea). Auzul creator conține șase elemente, din care fac parte: voința de sunet (Tonwille), 

voința de sonoritate (Klangwille), deosebirile de timbru fiind dificil de realizat, voința de linie concentrată în 

momentul emisiei sunetului (Linienwille), voința de ritm, de formă (Gestaltwille) și de refăurire 

(Gestaltungswille).    
6 Punct de vedere acceptat în acustica muzicală, și anume, acela al corespondenței dintre intensitatea sonoră și 

timbrul realizat. 



 

realiza o anumită sonoritate, conturarea ei în imaginație (controlând ceea ce este dorit și ceea 

ce se poate realiza). Se dezvoltă auzul în dorința de a i se spori acuitatea timbrală. Elevul 

trebuie să-și dorească un sunet cald, asemănător timbrului unui violoncel, spre exemplu, pe 

care încearcă să-l realizeze în registrul mediu al pianului. Imaginea sonoră anticipată este 

fenomenul care stă la baza unei îndrumări corecte. Profesorul trebuie să caute cu multă 

fantezie, imaginație și finețe exemple de asociații pe care le poate accesa pentru a realiza o 

multitudine de sonorități necesare relevării imaginilor sonore ale opus-urilor variaționale. Se 

utilizează inflexiunile vocale ca bază pentru îndrumarea sonorității pianistice. 

 Gradațiile coloristice ale sunetelor sunt infinite și incalculabile. Astfel, pianistul 

trebuie să emită nu numai sunete slabe și tari dar și sunete pline, sumbre, întunecoase, adânci, 

transparente, strălucitoare și luminoase. 
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• Toba mică cu arcuri 

 Toba mică este prezentă în toate sferele muzicale, iar versatilitatea tehnică și istoricul 

consacrat face ca acest instrument să fie indispensabil în formarea viitorului percuționist. Din 

perspectiva didactică, acest instrument ocupă locul întâi ca prioritate de învățare și aceasta se 

datorează faptului că tehnicile utilizate se pot aplica pe toate instrumentele de percuție care 

folosesc două baghete. 

În funcție de materialul din care poate fi confecționată toba, aceasta poate avea corpul 

din lemn sau metal, iar dimensiunile pot varia atât în diametru, cât și adâncime. Din cauza 

bazei materiale deficitare, la ora de instrument se utilizează o singură tobă mică pentru 

însușirea deprinderilor de bază, de obicei, de dimensiunea 5”x14”, dar considerăm că pentru 

o bună dezvoltare, atât tehnică, cât și expresivă, o tobă piccolo (3”x13”) și un marching snare 

(14”x12”) ar fi esențiale în inventarul sălii de percuție. 

 Execuția pe acest instrument se realizează cu ajutorul a două bețe din lemn cu vârf 

subțire rotunjit. În funcție de contextul muzical, se pot utiliza bețe diferite cu vârf de nailon 

sau filț, inclusiv periuțe (în special în muzica jazz). Despre importanța bețelor și a baghetelor 

vom vorbi mai târziu în acest capitol. 

 Din perspectiva prizei bețelor, există două tipuri: poziția tradițională și poziția 

împerecheată. Inițial, toba mică nu avea stativ și era purtată la șold, într-o parte (de obicei 

stânga). Această poziție excentrică a instrumentului a dezvoltat poziția tradițională, prin care 

mâna stângă ține bățul perpendicular cu brațul, iar la dreapta bățul este în continuarea mâinii. 

În prezent, există stative care permit poziționarea instrumentului pe centrul corpului, fiind 

posibilă utilizarea unei poziții identice la ambele mâini. 

 Poziția împerecheată a devenit cea mai des folosită, nu numai la toba mică, ci și la 

restul instrumentelor de percuție. În urma acestei utilizări intensive, s-au dezvoltat trei 

variațiuni: poziția germană, poziția franceză și poziția americană. 

 În poziția germană, lovitura se realizează preponderent din încheietură, iar aceasta 

este paralelă cu instrumentul. Această poziție este cel mai des folosită la instrumentele 

melodice (marimbă, vibrafon, etc.), unde nu există recul natural al loviturii. 

 În poziția franceză, lovitura se realizează cu ajutorul degetelor, iar încheietura este 

perpendiculară cu instrumentul. Articularea cu ajutorul degetelor permite obținerea unei 

viteze mult mai mari în execuție, față de utilizarea încheieturii. Această poziție este folosită 

frecvent la timpani și la setul de tobe jazz. 

 Poziția americană reprezintă un hibrid dintre cele două poziții anterioare, prin care 

lovitura se execută și din încheietură și din degete, iar poignetul este ușor înclinat pentru a 

permite utilizarea concomitentă. Este considerată o poziție generală ce poate fi utilizată pe 

toate instrumentele de percuție, iar în funcție de contextul muzical pot fi izolate mișcările 

(încheietură sau degete) pentru a facilita execuția.  

 În opinia noastră, dezvoltarea tehnicii prin studiul tobei mici este imperativă de-a 

lungul întregului ciclu preuniversitar, nu numai în primii ani de studiu. Mai mult, considerăm 

că, pentru o bună dezvoltare a membrelor superioare, elevul trebuie să învețe toate pozițiile, 



 

evident nu concomitent, ci atent structurate, mărind gradual dificultatea de-a lungul anilor de 

studiu. 

 În primul an de studiu, este de preferat utilizarea poziției germane, întrucât este în 

directă relație cu poziția la marimbă și are ca scop dezvoltarea încheieturii. Mai mult, ea 

trebuie menținută pe parcursul întregului ciclu gimnazial, pentru a dezvolta corect 

încheieturile, urmând apoi, pe durata ciclului liceal, tranziția către poziția americană sau 

franceză, în funcție de particularitățile anatomice ale fiecărui elev. Acesta trebuie să înțeleagă 

că nu există poziția cea mai bună și că trebuie să le cunoască și să le utilizeze pe toate, pentru 

a putea face față cerințelor mediului universitar. 

 

• Multipercuția 

 Prin multipercuție înțelegem un aranjament de două sau mai multe instrumente de 

percuție, la care interpretează un singur instrumentist. Deși timpanii pot fi considerați ca 

prima formă de multipercuție, aceștia, împreună cu alte instrumente, de tip bongos, congas, 

timbales, etc., prin construcție, sunt utilizate în perechi, fiind considerate ca un singur 

instrument.  

Multipercuția a luat naștere din necesitatea unui instrumentist de a executa două sau 

mai multe știme, scrise inițial pentru mai mulți interpreți. Un exemplu concret de scriitură 

pentru multipercuție îl regăsim în lucrarea lui Igor Stravinsky – Histoire du Soldat, scrisă în 

anul 1918. Întreg ansamblul format din opt instrumente este gândit pentru un singur interpret 

după cum putem observa în exemplul extras din partitura originală: 

 
Exemplul nr. 1 – Igor Stravinski – Povestea soldatului, știmă de percuție 

 

În prezent, există o literatură vastă atât pentru lucrări de multipercuție solo, cât și 

pentru ansamblu de percuție și orchestră. Prin studiul lucrărilor de multipercuție, elevul se 

familiarizează cu o multitudine de instrumente, precum tom-tom, cowbell, woodblock etc., 

care nu pot fi abordate individual în demersul pedagogic. Tehnicile utilizate pentru redarea 

textului muzical sunt aceleași ca la toba mică, dificultatea constând în omogenizarea spațiului 

sonor format din diferite instrumente și descifrarea liniei melodice, a cărei scriitură diferă de 

la o lucrare la alta.  

 Utilizarea portativului standard cu cinci linii, combinat cu prescurtarea numelor 

instrumentelor, se regăsește în general la majoritatea lucrărilor, dar, în funcție de 

complexitate, se poate folosi și portativul dublu sau portativul cu o singură linie, în diverse 

sisteme de două sau mai multe. Pentru a identifica instrumentele, se utilizează simboluri și 

pictograme din semiotica muzicală, grupate, de obicei, într-o legendă la începutul lucrărilor, 

dar și de-a lungul acestora. O atenție sporită trebuie acordată selectării instrumentelor 

potrivite, a baghetelor și a poziției instrumentistului.  

 Prin studiul lucrărilor de multipercuție se dezvoltă bine citirea, coordonarea spațială, 

independența membrelor, dar și familiarizarea cu o multitudine de instrumente. Deși 



 

aranjamentele de multipercuție pot fi infinite și pot cuprinde atât instrumente membranofone, 

cât și idiofone, abordarea pedagogică a multipercuției se face inițial prin studiul a două sau 

mai multe tobe (ex. două tobe mici, doi tom-tomi, etc.). Din acest motiv am ales să introduc 

multipercuția în cadrul instrumentelor membranofone cu uz didactic.  

• Setul de tobe 

 Odată cu apariția jazz-ului în cultura afroamericană în sudul Americii de Nord, la 

sfârșitul secolului al XIX-lea își face apariția și setul de tobe. Inițial, setul era format dintr-o 

tobă mare de fanfară, o tobă mică cu arcuri și un aranjament de idiofone (cowbell, woodblock 

și un cinel). Treptat, odată cu evoluția fenomenului de jazz și a interesului crescut față de 

secția de percuție, setul de tobe se modifică. Se adaugă tom-tomi de origine chineză, apare 

prima pedală de tobă mare acționată cu picior (patentată de W.F. Ludwig în 1909), și, 

începând cu 1926, apare și prima formă de fus-cinel acționat tot cu piciorul. Tot în această 

perioadă apar periuțele utilizate cu precădere în muzica lentă. 

 Setul de tobe a devenit un instrument de sine stătător, prezent în muzica 

contemporană de diverse genuri, și este probabil cel mai râvnit instrument, atât de copii, cât și 

de adulți. Cauza principală de orientare a atenției către studiul percuției vine din dorința 

copilului de a bate la tobe, dar, din păcate, în mediul preuniversitar, această practică este 

lăsată în seama cluburilor și a palatelor de copii, fiind abordată ca o pasiune, fără o direcție 

didactică bine determinată. 

 În practica pedagogică din cadrul liceelor vocaționale, setul de tobe nu are prioritate 

pe premiza că mai întâi trebuie studiate celelalte instrumente. Această tactică, deși pare 

viabilă, în cele mai multe cazuri este sortită eșecului, iar elevul, de obicei în clasele terminale 

ale liceului, își îndreaptă atenția către set, și își pierde interesul față de celelalte instrumente. 

 În opinia noastră, introducerea setului de tobe ca obiect de studiu încă din primii ani 

nu numai că va menține interesul crescut, ci va permite dezvoltarea concomitentă și a 

membrelor inferioare.  
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ROLUL EDUCAȚIEI MUZICALE LA VÂRSTA ȘCOLARULUI MIC  
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Rolul educației în viața copillor are sarcina de a promova și a le cultiva acestora 

valorile materiale și spirituale ale neamului, interesul de cunoaștere și de diferențierre a 

artei adevărate, sau autentice, precum și de a le dezvolta gustul pentru frumo, creativ și 

inovator. 

Educaţia muzicală, începută uneori de la grădiniţă, a devit cu siguranţă un 

fundament al necesităţii continuării ei şi în celelalte perioade de vârstă, mai ales în 

practica muzicală profesionistă, în participări active la formaţii muzicale colective, ce au 

o deschidere impresionantă în lumea contemporană. Astfel, nu trebuie neglijat nicio clipă 

adevărul că pentru copil arta înseamnă un mijloc de exprimare, un mijloc de manifestare 

şi exteriorizare a lumii sale interioare, a tendinţelor şi aspiraţiilor sale, care îşi găsesc în 

artă o traducere mai directă, uneori şi mai directă decât prin cuvânt. 

Muzica de bună calitate atrage elevul, cu toată fiinţa sa, atât în procesul de 

instrucţie şi educaţie cât şi în activităţile extraşcolare, unde copilul se antrenează cu 

plăcere în orice acţiune însoţită de melodie, care îl determină să cunoască creaţia 

muzicală cultă, să respecte marile valori muzicale şi personalitatea compozitorilor 

naţionali şi universali. 

Intrarea în școală marchează începutul celei de-a treia subperioade a copilăriei, ce 

se va întinde pe un spaţiu de patru ani (între 6 – 7 ani ~10 – 11 ani), până în pragul 

pubertăţii şi cel al preadolescenţe. Este considerată o perioadă de tranziţie, iar perioadele 

acestea se înscriu în ceea ce psihologii denumesc „momente de criză ale dezvoltării”. 

Acum apar manifestări tensionale, stări conflictuale, schimbări fundamentale în 

personalitatea copilului, care generează noi probleme în calea procesului educaţional. 

Procesul învăţării a devenit activitatea de bază, a însuşirii cunoştinţelor noi, și în 

ciuda faptului că învăţarea este o activitate impusă din afară, aceasta solicită eforturi şi 

urmăreşte scopuri neînţelese de copil la început. Tot în această etapă se modifică şi 

relaţiile copilului, deoarece situaţia de elev este legată de anumite obligaţii şi drepturi din 

perspectiva vieţii pe care o începe. 

Senzaţiile şcolarului mic se subordonează noului tip de activitate, respectiv 

învăţarea, modelându-se în funcţie de solicitările specifice acţiunilor pe care le 

întreprinde. Sensibilitatea tactilă se dezvoltă mult la nivelul mâinii, putând diferenţia 

formele fine sau chiar mărimea obiectelor, iar cea auditivă înregistrează progrese pe linia 

capacităţii de diferenţiere a sunetelor muzicale. 

Tot în această etapă, percepţia câştigă noi dimensiuni, evoluând și crescând 

acuitatea perceptivă faţă de componentele obiectului perceput. Astfel, se dezvoltă 

percepţia spaţială datorită îmbogăţirii experienţei proprii de viaţă a copilului, cresc 

distanţele pe care acesta le percepe și se precizează direcţiile – dreapta, stânga, înainte, 

înapoi 

Percepţia timpului înregistrează şi ea o nouă etapă de dezvoltare. Timpul devine 

un stimul care se impune tot mai mult în conştiinţa copilului, iar orientarea precisă în 

raport cu secvenţele lui devine o necesitate. 

Reprezentarea suportă modificări esenţiale în această perioadă, perioadă în care 

copilul reuşeşte să descompună reprezentarea în părţi componente, în elemente şi 

caracteristici cu care poate opera, independent de contextul situaţiei, inclunzând 



 

informațiile în noi combinaţii, și astfel creând noi imagini. Reprezentarea va servi la 

realizarea proceselor imaginaţiei, gândirii şi a diferitelor forme de activitate creatoare. 

De la gândirea intuitivă se trece la gândirea operativă. Perioada cuprinsă între 7 – 

11  ani este cunoscută sub denumirea de stadiul operaţiilor concrete sau stadiul concret-

operaţional. 

Operaţiile concrete conferă intelectului o structură calitativ deosebită, imprimând 

gândirii un caracter operatoriu. Apar şi se consolidează construcţiile logice-mediate, în 

care copilul devine capabil să explice, să argumenteze, sau să dovedească adevărul 

judecăţilor sale. 

În procesul de învăţământ se dezvoltă operaţiile de gândire indispensabile oricărei 

activităţi intelectuale (analiza şi sinteza, comparaţia, abstractizarea, clasificarea etc.), iar 

în cursul micii şcolarităţi se dezvoltă atât limbajul oral, cât şi cel scris. Una din laturile 

importante ale limbajului oral este conduita de ascultare. 

Specific vârstei şcolare mici este creşterea considerabilă a volumului memoriei și 

prelungirea timpului de reținere. Comparativ cu clasa I, în clasa a IV-a se memorează de 

2-3 ori mai multe cuvinte sau informații. Noțiunea de a memora începe să se fixeze odată 

cu clasele a III-a şi a IV-a, moment în care, copilul este capabil să-şi planifice în timp 

memorarea unui material oarecare și să se autocontroleze în procesul reproducerii celor 

memorate. 

Tot în această etapă este foarte mult solicitată imaginaţia reproductivă, fiind în 

strânsă legătură cu cea creatoare datorită cunoștințelor acumulate despre, construcţia, 

originea şi condiţiile de producere a lucrurilor. Formele creative ale imaginaţiei şcolarului 

mic sunt stimulate de joc şi fabulaţie, de povestire şi compunere, de activităţile practice şi 

muzicale, de contactul cu natura şi de sarcinile de muncă. 

Regimul muncii şcolare, prin sarcinile multiple şi complexe ce atribuie, impune 

micului şcolar o foarte mare disciplinare a conduitei generale şi o permanentă solicitare a 

atenţiei. La începutul micii şcolarităţi capacitatea de concentrare este încă redusă, ca şi 

volumul atenţiei, având posibilitatea de se dezvoltă chiar din primul an de şcoală. 

Spre deosebire de latura emoțională destul de extinsă din cauza situațiilor concrete 

în care se află copilul, sentimentele se caracterizează prin stabilitate. Amplificarea 

interacţiunilor psihosociale, a vieţii şi muncii în grup, conduc la accentuarea sensibilităţii 

umane şi implicit la consolidarea unor sentimente morale, dezvoltându-se astfel 

sentimentul răspunderii, delicateţea, nobleţea şi dăruirea afectivă. Relaţia cu profesorul 

favorizează dezvoltarea sentimentului de încrederii, în același timp creându-se stima şi 

ataşamentul faţă de persoana celui care îl educă şi îl instruieşte. 

Activităţile şcolare conduc la apariţiei unor calităţi, printre care se numără: 

sârguinţa, perseverenţa, conştiinciozitatea, punctualitatea, spiritul de organizare. Desigur 

că nu trebuie să le excludem pe cele negative: indiferenţa, neglijenţa, superficialitatea, 

dezorganizarea, atitudini ce pot afecta potenţialul intelectual bun. 

Complexitatea dezvoltării psihice în această etapă conferă şcolii un rol special, 

școala contribuind în egală măsură la stimularea şi consolidarea tuturor aspectelor  în ceea 

ce privește cele trei dimensiuni: intelectuală, afectivă şi relaţională. 
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CURSURILE INSTRUMENTALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL NONFORMAL 
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 Cursul de specialitate instrumentală din învățământul nonformal ocupă un loc 

important printre disciplinele de profil pentru copii. Studierea unui instrument muzical de 

către elevi constituie un mijloc important de valorificare a potențialului muzical – artistic, 

dezvoltă individualizat capacitățile și formează o cultură muzicală ca parte componentă a 

culturii lor spirituale. 

 Cursurile instrumentale aprofundează competențele muzicale ale elevilor (gimnaziu, 

liceu), dobândite în cadrul școlii, bazate pe totalitatea de cunoștințe, abilități practice 

specifice domeniului muzical – artistic și atitudiniantrenate. În cazul elevilor de vârstă 

preșcolară și cei din învățământul primar, aceștia vor studia în cadrul cursurilor atât partea 

practică muzicală, cât și partea de teorie a muzicii. 

 Lecțiile instrumentale îmbogățesc considerabil viața celor mici, aducându-le beneficii 

cum ar fi: 

• Creșterea stimei de sine – prin interacțiunea cu alți copii, prin comparație și 

autoevaluare; 

• Stimularea creativității și exprimării libere – exprimarea propriilor opțiuni față de 

lucrările studiate, găsirea soluțiilor la diverse probleme apărute; 

• Îmbunătățirea abilităților de învățare și performanțele academice – prin formarea de 

noi conexiuni în creier, o dezvoltare cognitivă mai rapidă, legături logice între idei, 

înțelegerea conceptelor și rezultate mia bune la învățătură; 

• Stimularea capacităților lingvistice – capacitate de distingere și înțelegere a sunetelor 

și cuvintelor, dezvoltarea memoriei verbale; 

• Îmbunătățirea memoriei – stimularea memoriei auditive, vizuale și tactile prin 

combinațiile existente în partituri, coordonarea și dezvoltarea abilităților de 

concentrare și multi-tasking; 

• Creșterea perioadei de concentrare – adaptarea prin intermediul lecțiilor individuale la 

cerințele educaționale, abilitatea de a face față mai bine diverselor distrageri; 

• Abilități de comunicare – prin relația directă cu profesorul, dialog, conversație, 

discuții libere pe temele studiate, interacțiunea unu-la-unu pentru corectarea 

imperfecțiunilor și atingerea rezultatului dorit; 

• O poziție corectă – prin prisma instrumentului și preluarea acesteia și în perioadele 

din afara cursurilor instrumentale. 



 

Muzica stimulează activitățile benefice creierului, ajutând la transmiterea semnalelor 

care procesează mai rapidcși mai eficient informațiile. De asemenea, dezvoltă și 

îmbunătățește bunăstarea emoțională, copiii simțindu-se mai liniștiți, mai acordați cu 

propriile sentimente, dând frâu liber imaginației și creativității. 

Beneficiile muzicii instrumentale sunt infinite chiar și pentru acei copii care nu vor 

face performanță, ci vor învăța să cânte la un instrument, vor asculta muzică de bună calitate. 

Muzica poate aduce multe schimbări la nivelul creierului, cum ar fi intersectarea sistemelor 

emoționale și de cunoaștere implicate în actul muzical. Este vorba despre zonele creierului 

responsabile cu abilitățile motorii, auzul, memorarea informațiilor auditive, care devin mai 

active la persoanele care studiază un instrument muzical. 

Conținuturile disciplinelor instrumentale sunt orientate spre realizarea corelației între 

limbajul specific al muzicii și interacțiunea de stiluri și epoci. Lecția instrumentală se 

realizează cu un singur elev, astfel că profesorul trebuie să-și construiască strategia didactică 

individualizat, nu în general, în funcție de posibilitățile și capacitatea elevului. Astfel acest 

lucru va fi în avantajul elevului, care va primi întreaga atenție și preocupare a profesorului. 

Acest elev, chiar dacă se dezvoltă după legile generale biologice, își are dezvoltarea sa 

proprie, în funcție de calitățile native, dar și de influențele mediului familial și școlar. 

 Elevul care pășește prima dată în sala de curs este un unicat ce are anumite aptitudini, 

o anumită motivație, un anumit caracter, care, pe parcursul activității îl vor face mai mult sau 

mai puțin receptiv la frumos, mai mult sau mai puțin înclinat către muncă și 

autoperfecționare, mai mult sau mai puțin adaptat la mediul școlar și cel social. 

 Pentru a cunoaște elevii, profesorul va observa activ conduita acestora în și prin 

desfășurarea activității instrumentale. Astfel, va putea face cele mai bune alegeri în strategia 

sa pentru ca elevul să-și atingă competențele stabilite. După trecerea unui număr de întâlniri, 

profesorul are posibilitatea să tragă unele concluzii mai clare în privința capacității 

instrumentale a elevului și să adopte modul de comportament pe baza celor mai juste 

concluzii pedagogice. Un prim obiectiv al activității muzicale instrumentale este dezvoltarea 

atenției auditive și exersarea acesteia. Apoi, cunoașterea limbajului muzical de bază pentru a 

putea ajunge la modalități de interpretare și expresie artistică. 

 Studiul instrumental în învățământul nonformal are ca scop principal întregirea 

culturii generale, dar și dobândirea unui sistem de competențe care includ cunoștințe, abilități 

și atitudini specifice interpretului cultivat ce pot oferi elevului posibilitatea atingerii unui 

nivel superior de performanță în interpretare. 

 Parcurgerea repertoriului nu este un scop în sine, ci reprezintă mijlocul pentru 

atingerea competențelor interpretului și ca element indispensabil desăvârșirii personalității 

artistului în devenire. Cursurile instrumentale urmăresc  

• participarea afectivă în actul muzical de interpretare;  

• utilizarea terminologiei muzicale specifice pentru caracterizarea și aprecierea muzicii;  



 

• identificarea limbajului muzical în redarea imaginii artistice și a conținutului ideatic al 

creației muzicale;  

• demonstrarea abilităților muzical – practice și integrarea în activități cultural – 

artistice extrașcolare;  

• cunoașterea particularităților stilistice de interpretare arepertoriului clasic, românesc și 

de divertisment. 

Pe lângă parcurgerea repertoriului și cunoașterea limbajului muzical, atitudinea 

elevului este foarte importantă. Interacțiunea emoțională în interpretarea creației muzicale, 

perceperea emoțională a acesteia, analiza mesajului, manifestarea motivației și a voinței în 

creația artistică sunt valori și atitudini pe care profesorul le transmite elevilor. 

Pentru desăvârșirea instrumentală este necesar ca profesorul să respecte câteva 

condiții necesare unei bune desfășurări a cursului: 

• să existe un scop central potrivit conținutului lecției; 

• cursul să se desfășoare la un nivel înalt atât al conținutului științific, cât și din punct 

de vedere artistic; 

• elevii să-și însușească în mod conștient și temeinic volumul stabilit de cunoștințe și 

deprinderi printr-o construcție bine gândită a lecției; 

• fiecare curs trebuie să reprezinte o parte integrantă din șirul general de lecții, care îi 

îndrumă pe elevi spre aprofundarea și completarea cunoștințelor și deprinderilor. 

Dacă aceste condiții sunt respectate de către profesor, elevului îi revine sarcina 

studiului individual, momentul când acesta rezolvă problemele discutate la lecție sau își 

desăvârșește repertoriul. Studiul elevului este independent, iar profesorul verifică rezultatele 

corectând sau făcând îndrumări suplimentare dacă notează erori în desfășurarea lui. 

Limbajul muzical și arhitectura sonoră dau viață operei de artă muzicală. Astfel, 

profesorul trebuie să valorifice toate elementele și detaliile de expresie, pentru ca împreună 

cu elevul, să pună în lumină întreaga gamă a valențelor expresive. 

Pentru a avea o interpretare autentică și veridică, cei doi actori implicați în actul 

educațional, profesorul și elevul, trebuie să facă o analiză profundă a lucrării muzicale. 

Această analiză se realizează din mai multe puncte de vedere: 

• structura formală; 

• încadrarea lucrării într-o anumită tipologie; 

• stilul lucrării – analiza melodică, analiza structurilor ritmice, a metricii; 

• analiza nuanțelor, a tempo-ului. 

Cunoașterea acestui limbaj specific alcătuit din structurile expresive ale artei, creează 

o comunicare între artist și cel ce receptează opera de artă. Astfel, partitura unei piese 



 

muzicale este pentru interpret mai întâi, o scriere precisă cu anumite semne ce trebuie 

decodificate pentru ca, apoi, să descopere lucrarea însăți și să o execute. Această execuție va 

face cunoscută opera de artă auditoriului, fiind purtătorul de cuvânt al compozitorului. 

O bună interpretare nu înseamnă respectarea mecanică și strictă a textului muzical, ci 

implicarea personală, creatoare a interpretului, unde originalitatea și autenticitatea redării 

artistice sunt dependente de manifestarea atitudinii lui estetice. 

Putem concluziona prin a nota importanța studierii unui instrument de la o vârstă 

fragedă pentru beneficiile care le aduce dezvoltării personalității copiilor, a abilităților 

cognitive și, nu în ultimul rând, a valențelor emoționale. 
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Instrumentele de percuție sunt instrumente muzicale al căror sunet provine din 

bătaie, frecare sau scuturare, cu sau fără ajutorul unor bețe sau obiecte similare de către 

interpret, iar termenul provine din latinescul „percussion” (lovitură sau bătaie ritmică).                        

Utilizarea instrumentelor de percuție l-a însoțit pe om încă din preistorie. Cea mai 

veche familie de instrumente muzicale plasată imediat după vocea umană, este familia 

instrumentelor de percuție. Percuția a jucat un rol decisiv în istoria muzicii clasice, prin 

utilizarea largă a timpanilor în muzica barocă și în perioada clasică sau pentru a descoperi 

sunete noi în muzica secolului XX, un secol în care această familie a cunoscut o dezvoltare 

deosebită. 

              Instrumentele de percuție se împart în două categorii: 

• cele cu un sunet definit (vibrafonul sau timpanele)  

• cele cu un sunet nedeterminat, care produc sunete ce nu pot fi măsurate cu precizie. 

Pentru a regla intonația instrumentelor echipate cu membrane, la un moment dat, au 

fost utilizate creșteri de temperatură sau alte modificări ale mediului; astăzi aceste 

instrumente sunt echipate cu sisteme de modificare a tensiunii membranelor. 

Instrumentele de percuție urmează, de asemenea, o clasificare în funcție de categoriile 

de apartenență sau de tip: 

• Membranofonele (tobele, timpanele) emit sunet prin intermediul vibrației unei 

membrane întinse; 

• Idiofonele (triunghiul, xilofonul, cimbalele) emit sunetul prin vibrația corpului 

instrumentului. 

 

               Secțiunea de percuție a unei orchestre conține, cel mai frecvent, instrumente de 

percuție clasice, cum ar fi timbalele, tamburul, basul, chimbalele, dar și instrumente non-

percutive definite în mod obișnuit ca gadgeturi (cum ar fi fluiere, sirene, vânt, mașini, etc.). 

   Universul muzicii este unul fabulos. Încă din cele mai vechi timpuri, omul a fost 

atras de muzică și a încercat prin fel de fel de metode să reproducă sunetele pe care le auzea 

în natură. Instrumentele cu percuție, tobele, sunt cu precădere cele mai vechi obiecte de 

cântat din lume datorită modului simplu, dar diversificat prin care se puteau crea sunete: prin 

lovire. 

Toba este un instrument de percuție membranofon ce aparține grupei tamburului, alcătuit 

dintr-un cilindru din lemn sau metal, a cărui adâncime este mai mică decât diametrul, gol, 

închis la extremități cu două membrane, din piele naturală sau din materiale plastice (una 

folosită pentru a fi acționată, cealaltă pentru rezonanță) fixate cu ajutorul unui cerc, cu 

șuruburi din metal. Pentru producerea sunetelor sunt folosite două bețe (baghete) cu un capăt 

mai gros, învelit în piele sau fetru. Rolul principal al tobelor este să susțină diferite ritmuri 

alături de alte instrumente muzicale. 

             Tobele acustice sunt cel mai adesea folosite de trupe muzicale de diverse genuri. 

Celebra „baterie” nelipsită din instrumentarul niciunei formații muzicale este un instrument 

muzical complex, alcătuit din mai multe tobe clasice acționate de o singură persoană (de 

baterist) cu ajutorul bețelor și a pedalelor. 



 

Bateria de bază conține diferite tipuri de tobe capabile să producă sunete de intensități 

diferite: 

• tobă bass (kick-drum/toba mare) – are cel mai grav sunet;  

 • tobă snare – asigură ritmul de bază;  

 • tom tom – pentru pasajele de trecere și cele de pauză;  

 • floor tom – pentru cântările din pauze – asigură sunetele 

ascuțite, distinctive. 

Fiecare dintre aceste categorii are specificații aparte: 

• Toba mare (bass-ul) este instrumentul de bază al bateriei, ce asigură notele 

muzicale de cea mai joasă frecvență. Bass-ul poate fi acționat atât cu ajutorul 

bețelor, cât și cu ajutorul pedalelor. 

 

• Toba snare se află în centrul bateriei și are rolul de a asista ritmic bass-ul prin 

accentuarea backbeat-ului. Sunetul specific este unul vibrant. 

 

• Tobele mici (tom-tom) dau tonul bateristilor în reprezentațiile solo și asigură 

trecerea de la un moment al piesei la altul. 

 

• Floor tom-ul este tot o variantă de tobă mică, sub formă de cazan, care stă pe 

podea și este acționată cu ajutorul bețelor sau cu ajutorul palmelor. 

 

• Cinelele (talgerele) sunt confecționate din metal și au forma unor discuri 

subțiri, plasate pe un stativ. Cinelele produc cele mai subțiri sunete și pot fi 

activate atât cu bețele, cât și cu palmele sau degetele. 

 Materialele din care sunt confecționate carcasele modelelor actuale de tobe muzicale 

acustice sunt arțar, mahon, plop, palisandru, MDF (placă aglomerată din lemn) sau diverse 

aliaje din materiale plastice. În mod evident, variantele din lemn natural asigură o acuratețe 

mai mare a sunetului. Membrana tobelor clasice este de cele mai multe ori din piele naturală, 

pentru un sunet complex, amplu. Cu toate acestea, există și tobe ce au membrana 

confecționată din materiale plastice. 

            Dacă în cazul tobelor clasice sunetul se produce prin rezonanța mecanică a 

instrumentului, odată cu lovirea membranei, lucrurile stau cu totul diferit cand vine vorba de 

tobele electronice. În locul cilindrului și al membranei, tobele electronice sunt construite din 

pad-uri, dispozitive ce preiau lovitura pentru a o transforma în semnal electric care trece 

printr-un procesor de sunet pentru a obține nota dorită. Unitățile prin care trec semnalele 

electrice pentru a da naștere sunetelor se numesc module de percuție. 

           Principalele avantaje ale percuțiilor electronice dau posibilitatea de a cânta în spații 

mici, în căști, cu un sunet complex și dinamic, fără a deranja fonic vecinii și varietatea de 

sunete pe care le pot produce. În plus, nu trebuie demontate, sunt ușor de depozitat și de 

transportat. Tobele electronice sunt potrivite mai ales pentru începători, pentru cei care vor să 

experimenteze minunata lume a muzicii, dar sunt la început de drum. Instrumentele de 

percuție electronice sunt dotate cu ieșiri pentru difuzor, pentru căști, cu intrare pentru 

elemente externe (smartphone, MP3, USB, MIDI). 

              Ritmul este elementul muzical care dă viață muzicii, fiind exprimat de către copii 

prin tot corpul în cadrul diferitelor activități ritmice. Copiii practică în mod spontan activități 

ritmice, în aproape toate jocurile lor independente, manifestând un interes crescut pentru 

acestea. Ritmul vioi al muzicii produce încântare copiilor, antrenându-i la dans, bătut ritmic 

din palme sau pe tobe de mici dimensiuni, demonstrând astfel un anumit grad de înzestrare 

muzicală nativă. Astfel, valorificând înclinațiile ritmice ale copiilor, printr-o educație ritmică 

atentă și sistematică, se realizează una din componentele de bază ale educației muzicale. 



 

Activitățile destinate dezvoltării simțului ritmic trebuie să creeze variație în cadrul lecției, 

asigurând alternarea momentelor de concentrare cu cele de relaxare, folosind activități sub 

formă de joc.  

 Cursurile de percuție aduc beneficii copiilor cum ar fi: 

• Dezvoltă simțul ritmic; 

• Diversitatea instrumentelor de percuție împiedică plictiseală în cadrul orelor; 

• Dezvoltă coordonarea, memoria și atenția; 

• Dezvoltă abilitățile de colaborare, muncă în echipă și apartenență la grup; 

• Dezvoltarea imaginației și creativității; 

• Antrenează perseverența și răbdarea prin investiția de timp și efort în studiu; 

• Crește capacitatea de concentrare 
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https://koaha.org/wiki/Percussioni    

https://blog.mcmusic.ro/2020/02/10/toba-muzicala-ce-trebuie-sa-stii-despre-unul-dintre-cele-mai-vechi-

instrumente-din-lume/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


