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Festivalul Județean de Folclor „Cătălin Pop”

Festivalul Județean de Folclor „Cătălin Pop” a fost inițiat în mai 2017 sub această
denumire, fiind o continuare a manifestărilor desfășurate de regretatul profesor și coordonator
al cercului de Orchestră populară din cadrul Palatului Copiilor Iași. O necesitate în cadrul
manifestărilor județene și dorința organizatorilor de a păstra în memoria instituției numele
profesorului, Festivalul de Folclor și-a propus cultivarea la copii și tineri a dragostei pentru
folclor, pentru meșteșugurile tradiționale și confirmarea acestora de păstrători ai tradițiilor
populare din zonele ce le reprezintă.

Din anul 2017, de la prima ediție, Festivalul a adunat anual peste 350 participanți
însoțiți de cadre didactice și părinți, fiind inclus în Calendarul Activităților Educative
Județene (CAEJ). Festivalul a fost și rămâne un real schimb de experiență, dar și un element
de continuitate în exprimarea publică a talentului și a îndemânării din punct de vedere artistic.
Organizatorii consideră că este necesar să încurajeze și să prezinte adevăratele valori
interpretative din județul Iași, județ cu zone folclorice deosebite, formații artistice și interpreți
individuali de excepție, dar și cadre didactice implicate în promovarea folclorului.

Orchestra „Hora” – Cercul Orchestră populară – Palatul Copiilor Iași
Dirijor și coordonator din septembrie 2016 – Prof. Andrei Holban
(fost elev al Prof. Cătălin Pop)

PROFESOR CĂTĂLIN POP

La 17 iunie 2021 se împlinesc 5 ani de la plecarea fulgeratoare în eternitate a
profesorului Cătălin Pop. Culegător de folclor muzical, aranjor și orchestrator al partiturilor
muzicale, dirijor și coordonator al cercului de orchestră muzică populară din cadrul Palatului
Copiilor Iași, a fost un mare iubitor al frumosului românesc, pe care l-a promovat în mod
constant în viaţa şi în comportamentul copiilor. Maestrul Cătălin Pop era un dar al lui
Dumnezeu pentru cei din jur, cu devotament pentru familie, fiind un tată desăvârşit, foarte
preocupat de copiii săi, un soţ răbdător şi iubitor, un spirit pedagogic desăvârșit, împărtășind
experiența muzicală multor generații de elevi ce i-au trecut pragul clasei.

Născut în data de 25 martie 1974 la Iași, Prof. Cătălin Pop urmează cursurile de
vioară și pian din clasa a I-a la Colegiul Național de Artă “Octav Băncilă” și activează în
gimnaziu la instrumental vioară în cadrul orchestrei de muzică populară de la Palatul Copiilor
din Iași. În liceu studiază profilul matematică – fizică al Liceului “Mihai Eminescu” din Iași,
acesta fiind absolvit în anul 1992. Ulterior studiază Universitatea de Arte „George Enescu”
Iași la Facultatea de Compoziție, Muzicologie, Pedagogie Muzicală și Teatru, specializarea:
Pedagogie muzicală. Aici face parte parte din corul „Cantores Amicitiae” cu care a participat
la numeroase concerte în ţară şi în străinătate: Austria, Germania, Belgia, Franţa, Italia,
Elveţia și SUA, sub bagheta profesorului Nicolae Gâscă. În acest timp, cât studiază

Conservatorul, se angajează pe postul de corepetitor - pian la cercul de gimnastică ritmică și
gimnastică artistică de la Palatul Copiilor Iași (1992-1994) și artist liric profesionist în corul
Filarmonicii “Moldova” Iași (1994-1998). După absolvirea facultății, profesorul Cătălin Pop
preia catedra de educație muzicală la școlile: „Nicolae Tonitza”, „Mitropoloit Dosoftei”și
Colegiul „C. Negruzzi” Iași până în anul 2001. Acest an îi aduce profesorului opurtunitatea
de a preda muzica populară vocală și instrumentală, dar și formarea unei orchestre de muzică
populară în cadrul Palatului Copiilor din Iași. Devine titular pe acest post în anul 2003 și
șeful catedrei de muzică în perioada 2005-2012.
Abilităţile de comunicare, negociere şi mediere, acestea au fost dobândite pe
parcursul formării profesionale, la cursuri, dar şi în activitatea didactică, în calitate de
moderator în relaţia elev – elev, părinte – elev, profesor – elev și în activitatea de mentor al
studenților în cadrul practicii pedagogice. Competențele și aptitudinile organizatorice îl
caracterizează pe profesor printr-o experienţă bună a managementului de proiect şi al echipei,
organizator al concursului județean de folclor care astăzi îi poartă numele, membru în echipa
de organizare a Festivalului Internațional de Folclor „Cătălina” și membru al juriului în
diverse concursuri de specialitate.

Orchestra înfiinţată de profesorul Cătălin Pop avea în componenţă peste 80 de membri
pe diferite categorii de vârstă. Încă de la înfiinţare şi-a propus ca în repertoriul său să includă
cele mai frumoase nestemate ale folclorului românesc şi să valorifice vechile tradiţii
folclorice de pe întreg cuprinsul României. Născută sub impulsul dragostei de folclor şi al
perpetuării acestuia prin tânăra generaţie, orchestra de muzică populară „Hora”, aparţinând
Palatului Copiilor Iaşi s-a unit cu Ansamblul de dansuri „Rapsodia” al Colegiului Naţional de
Artă „Octav Băncilă” Iaşi în vara anului 2004 sub conducerea celor doi mentori ai acestui
ansamblu, profesorii Cătălin Pop – dirijorul orchestrei şi Ştefan Neagu – maestru coregraf.
Prin activitatea sa a căpătat un renume bine meritat atât pe scenele româneşti cât şi în

străinătate, unde s-a bucurat de succes în faţa publicului şi presei din: Venezuela, Franţa,
Italia, Germania, Belgia, Luxemburg, Portugalia, Serbia, Macedonia, Bulgaria, Turcia,
Grecia, Rusia, Republica Moldova, etc.

“Eleganţă, energie şi caracter profund profesionist”
“Imaginea perfectă a exuberanţei poporului român”
Acestea sunt câteva opinii concise ale presei internaţionale, care a avut ocazia să
vizioneze spectacolele acestui ansamblu folcloric. Repertoriul, în exclusivitate traditional,
valorifică în primul rând folclorul muzical-coregrafic din Moldova, dar şi din principalele
zone folclorice ale României. Totul este foarte bine reprodus muzical şi coregrafic, aşa încât
este accesibil şi uşor de receptat pentru orice tip de spectatori, în ciuda diferenţelor de limbă.
Orchestra căuta, prin varietatea repertoriul abordat, să păstreze melosul popular autentic
sintetizând o serie de trăsături emoţionale, care exprimă gândirea muzicală, sensibilitatea şi
sufletul românului. Suitele de dansuri, montate cu rafinament, păstrând autenticitatea jocului
popular, exprimă sentimentele, gândurile şi aspiraţiile poporului român.

Tinereţea, bucuria de a cânta şi a dansa, profesionalismul, dăruirea, talentul, iubirea de
frumos, dragostea de folclor, acestea ar fi câteva din atributele acestui ansamblu de cântece şi
dansuri în care protagonişti sunt tinerii.

Ca să pot vorbi despre Cătălin Pop,
trebuie să mă întorc mulți ani în
urmă și să-mi amintesc că era
violonist în Orchestra de muzică
populară a Palatului Copiilor Iași sub
bagheta
minunatului
profesor
Constantin Dolniceanu. Spun aceasta
pentru a se înțelege ce OM dedicat
folclorului a fost de unic copil. Anii au
trecut și am devenit colegi la Palatul
Copiilor Iași.

Cătălin Pop, profesor dirijor la Palatul
Copiilor Iași, coleg drag și un profesionist de
excepție, a rămas în jurnalul acestei instituții ca
fiind unul dintre cei care au promovat și susținut

Un prieten drag, un om prietenos,
respectuos și mare iubitor de folclor
și de lucrul la catedră alături de copii.
Acest proiect mi-a trezit multe
amintiri emoționante pe care le-am
trăit
în
desfășurarea
multor
evenimente artistice la care am
colaborat.

cu putere folclorul în rândul tineretului.
Am colaborat fructuos, având ca obiectiv

Rămâi în inima noastră prof. Cătălin
Pop!

principal cântecul autentic, fiind prezenți în multe
spectacole și festivaluri.

Felicitări echipei care lucrează la
acest festival care îi poartă numele.

Ne lipsește pe scenă acest profesionist, ne
lipsește în cancelarie acest coleg minunat, lipsește
elevilor în sala de curs acest profesor desăvârșit.
Nu te vom da uitării, drag coleg, pentru că
tu trăiești printre noi, având ca urmași elevii tăi
minunați!

Prof. Claudia Martinică
Palatul Copiilor Iași

Prof. Anca Apetroaiei
Palatul Copiilor Iași

DE LA ȘEZĂTORILE DE IERI LA WORKSHOP-URILE DE AZI

Prof. dr. ing. Gabriela Andrei
Palatul Copiilor Iași

Din cele mai vechi timpuri, oamenii au avut preocupări care să le asigure traiul de zi
cu zi, dar și grija de a satisface nevoia interioară de a se înconjura de frumos. Arta cusutului
și cea a țesutului constituie două forme de preocupări dintre cele mai timpurii pe cuprinsul
țării noastre. Mărturii despre vechimea broderiilor și măiestria lor artistică stau piesele
ornamentale și de port ce se găsesc în toate satele și comunele țării noastre, în muzee și în
diferite colecții particulare.
Diversitatea motivelor tradiționale, care au avut ca sursă de inspirație, viața de toate
zilele, precum și modelele decorative izvorâte din imaginația creatoare a femeii, armonia
culorilor, fac ca aceste obiecte executate în decurs de veacuri, să constituie adevărate opera
de artă. Şi pentru că iernile erau lungi, atunci era prilejul cel mai potrivit de a lucra la lumina
lampei, pe rând la câte o casă de gospodari, în acele întâlniri de lucru numite şezători.
Acestea constituiau o modalitate de a îmbina utilul cu plăcutul şi prindeau viaţă după
strângerea recoltelor şi lăsatul Secului de Crăciun, când lumea satului era mai liniştită, mai
adunată pe la casele ei. Şezătorile constituiau adevărate forme de ajutorare în muncă;
gospodina invita la casa ei mai multe sătence care primeau de lucru, cum ar fi: torsul lânii şi
a cânepii, scărmănat de lână, pene, urmând ca în următoarele seri din zilele lucrătoare,
operaţiile se repetau, apoi se mutau la altă gospodărie unde era de lucru, până se termina
toată treaba. De asemenea, şezătorile se organizau şi din plăcerea de a se întâlni şi comunica,
fiind întâlniri în cadrul cărora fiecare participantă îşi torcea sau lucra propriul material. După
lăsarea întunericului, gospodinele care participau la ”clacă”, cum se mai numea această formă
de lucru, ajungeau la casa la care se hotărâse lucrul, cu furcile după ele şi porneau lucrul.
Acum era prilejul de a etala din tot ce se producea în gospodărie. Stăpâna casei se pregătea
cu merinde din camară, iar gospodarul casei etala tot ce avea mai bun în pivniță. Atmosfera
se înviora, încât feciorii care abia așteptau aceste momente, aveau prilejul acum de a scoate
fetele la dans și, aceasta, dacă nu era post. Casa era dereticată şi se pregăteau mai multe
laviţe sau scaune necesare torcătoarelor. Pe perioada postului însă se pregăteau plăcinte şi
bucate de post, plăcintele cu varză erau vedetele acelor perioade. După ieşirea din perioada de
smerenie, gospodinele pregăteau cuptorul cu plăcinte, numite la noi în Moldova, "poale în
brâu".
La șezători se făcea și un schimb de informaţii referitoare la viaţa satului şi comentau
evenimentele cele mai importante petrecute în sat sau în localităţile învecinate. Într-o
atmosferă plăcută se rosteau ghicitori, zicale, proverbe, se cântau balade, doine sau se rosteau

nestemate folclorice ce s-au păstrat până în zilele noastre, transmise în modul cel mai uşor pe
această cale. În cadrul acesta instituţionalizat, fetele erau integrate şi consacrate în
colectivitatea femeilor, începând să-şi însuşească, cu această ocazie, deprinderi practice şi
spirituale (1). Cu nostalgie imi amintesc de singura şezătoare la care am participat, în anul
1978 în satul Fărcăşeni din judeţul Iaşi cu localnici catolici, plini de viaţă, harnici şi primitori.
Am întâlnit atunci multe ţesătoare care îşi depănau bumbacul pentru ţesut pe ţevi care aveau
să facă o simbioză frumoasă cu suveicile. Altele împleteau, coseau feţe de masă şi batiste de
vornicei. Pe tot parcursul acelei întâlniri am avut prilejul să ascult cântece dar şi multe
"cimilituri", acele strigături, de la o îndrăgită culegătoare de astfel de "vorbe de duh", pe
nume Ileana Bolog, o foarte cunoscută săteancă, ce-și alina săracia prin spirit foarte dezvoltat
al umorului; permanent avea o frumoasă vorbă de răspuns, rostită doar în vers la tot ce
spuneai, din dorinţa de a te înveseli. Dacă vreo fată, atinsă de oboseală la mijloc de noapte
ofta, aceasta îi şi replica: "nu ofta când mă vezi, îi ofta când oi pleca". Şi tot aşa, noaptea se
scurgea rapid la lumina unor lămpi cu sticla bine lustruită.
„În privinţa fetelor, scopul principal nu era de natură lucrativă, ci mai degrabă viza
întâlnirea cu băieţii din sat, spre deosebire de cel al femeilor măritate, care organizau
şezătoarea pentru a se toarce cânepa şi lâna, materie primă pentru confecţionarea articolelor
de îmbrăcăminte. Fetele doreau să-şi cunoască iubiţii, cu care urmau să lege o prietenie sau să
se căsătorească, după o perioadă”. (2).
"Mamă inima mă doare, Lasă-mă la şezătoare", erau versuri care se rosteau din
dorinţa de a participa la aceste intâlniri.
În şezătorile ce aveau loc înaintea Crăciunului şi a Anului Nou, se învăţau şi se
repetau colindele şi urăturile şi se discuta în detaliu despre buna pregătire a acestor sărbători.
La un moment dat, lucrul înceta, participantele fiind servite cu diferite preparate
pregătie de către gazdă, în funcţie de posibilităţile sale materiale. Flăcăii, ştiind din timp locul
de desfășurare al şezătorilor, cutreierau în grupuri însoţiți de muzicanţi, pe la toate casele
unde aveau loc astfel de întruniri. De multe ori ei se organizau de cu seară, repartizându-se pe
case, în aşa fel încât, către sfârşitul sezătorii, ei să apară cu muzica pentru a înveseli
atmosfera. La intrarea acestora în casă, munca era abandonată. Muzicanţii, buni cunoscători
ai obiceiurilor locale, îşi ocupau locurile prestabilite şi începeau să interpreteze melodii de
joc. Fetele şi chiar femeile erau invitate la joc de către flăcăi, unele dintre fete jucând acum
pentru prima dată, iar cele mai tinere dintre ele învăţau paşii de joc. Şezătorile, desfăşurate în
toata plenitudinea lor până târziu, prin anii '60, se constituiau într-o adevarată instituţie
socială şi erau, după cum afirmam mai sus, o formă de intrajutorare comunitară dar şi loc de
petrecere plăcută a timpului în nopţile lungi de iarnă, de derulare a unor obiceiuri şi de
învăţare a deprinderilor de viaţă şi de muncă. Chiar dacă se desfăşurau în perioada Postului
Crăciunului, aspectul distractiv era tolerat deoarece în cadrul lor erau învăţate colindele şi
urăturile ce urmau să fie rostite în timpul sărbătorilor de iarnă. Trebuie specificat faptul că iile
nu se lucrau la şezători, acestora alocându-li-se timp special, în linişte la casa fiecăreia,
pentru a nu greși lucrul şi modelul. Femeile purtau îmbrăcminte compusă din ie şi catrinţă,
prinsă cu cingătoare. Încă mai puteai întâlni în picioarele lor opinci. În imaginile de mai

jos sunt reprezentate motive de pe o ie, model care se lucra şi purta de fetele din satul
Fărcăşeni, comuna Strunga, Iaşi. De asemenea, catrinţa reprezintă modelul purtat de tinere
din satul Tămăşeşti, județul Neamţ, un alt loc cu oameni înzestraţi cu har şi cu bucuria de a
”sfinți locul”.

Fig. 1, 1a- Costum popular din Moldova, satul Fărcășeni, comuna Strunga, catrință, zona
Tămășeni, Neamț

……………………………
Avea poveşti nenumărate
Şi cântece nemaicântate
Şi le spunea adeseori
La clacă şi la şezători….. Avea bunica (de Aurelia Panait)

Peste ani, tehnologia a pătruns în toate domeniile, încât am spune că peste lucrurile
bunicilor noștri s-a aşternut praful uitării. Tinerii plecaţi prin cele zări îndepărtate însă au
coştientizat ce tezaur sălăşluieşte în casele bunicilor lor. Întorcându-se acasă, au şters praful

vremurile şi au ”scormonit”din lada cu zeste, scoțând la lumină straiele,
poveștile bunilor.

amintirile și

"Căruţe vezi foarte puţine
Dar te întâlneşti cu limuzine.
Nu mai există şezători
Cu basme şi cu ghicitori"
………………………………….
Pe potecuţa spre vecini
Crescut-au spini şi mărăcini
Căci avem facebook şi aşa
Ştim noi a socializa. ….. Avea bunica (de Aurelia Panait)

Azi, şezătorile acolo unde se mai țin, capătă aspect de spectacol
sau mai nou, workshop-uri. În imaginile alăturate sunt redate etape de
realizare a unui obiect decorativ din dopuri de la butelii de PET
(polietilentereftalat), pe care s-au așezat mici motive cusute pe
eșantioane de canafas, ori etamină sau pânză de goblen.
Cu toate acestea oameni dăruiți în arta predatului, transmit
copiilor tot ce a cuprins universal copilăriei lor și, nu numai. Împâslitul
lânii, țesutul în gherghef vertical, țesutul la război a maramelor si
ștergarelor de nuntă sau a covoarelor, prelucratul pielii, sculptatul
lemnului, osului sau alte materiale mai mult sau mai puțin
convenționale, confecționatul de unelte și accesorii, împletitul nuielelor,
olăritul, cusutul costumelor populare, toate acestea sunt meșteșuguri
care reînvie cu determinare și înnobilează locul și oamenii.

Unul din lăcașele muzeale care se constituie într-o frescă a societății perioadei
interbelice din inima Ardealului, este Muzeul breslelor din Târgu Secuiesc. Acesta
găzduiește nenumărate exponate care se constituie drept mărturii ale îndeletnicirilor
locuitorilor zonei, din perioada secolului XIX-XX. Ineditul acestui lăcaș îl constituie
expoziția ”Susana și Andrei” care astăzi numără peste 1000 de păpuși, reprezentând cele
mai caracteristice porturi populare femeiești și bărbătești din Transilvania, cuprinzând
Ardealul din Maramureș până în Banat și spre zona dinpre nordul Moldovei. Inițiativa
lăudabilă care a stat la realizarea acestei expoziții a venit din partea revistei pentru copii în
limba maghiară, Jobarat. ”Coase haine pentru Susana așa cum se poartă sau se purta în satul
vostru” era îndemnul adresat copiilor de a participa la un concurs inedit pentru a confecționa
haine tradiționale pentru păpuși. Susana era păpușa de la fabrica Arădeanca, care avea 55 de
cm înălțime, cu trupul din plastic, cap de cauciuc, cu păr și ochi care se închideau, fiind visul
fiecărei fetițe de atunci, similara râvnitei păpuși Barbie de fetițele de azi. Premiul il
constituia o astfel de păpușă. Concursul a devenit foarte popular, la redacția revistei au ajuns
numeroase costumașe de păpușă, la realizarea cărora și-au dat concursul, copii, părinți,
bunici, meșteri populari, iar în perioada 1970-1971 s-a decis datorită numărului mare de
exponate, că ar fi nimerit și util ca toate să se constituie într-o inedită expoziție, Susana și
Andrei. Pot fi identificate 342 de porturi în muzeu printre cele 1000 de exemplare. Acestea
reprezintă costume de sărbătoare, de nuntă pentru miri și mirese, costume de lucru, de
camarazi, de comandanți militari. Valoarea acestora este sporită de faptul că porturile
confecționate erau realizare din rămășițe ale unor costume pentru adulți sau din alte resturi
ori haine uzate. Vizitatorul poate observa cu un ochi atent, diferite etape ale dezvoltării
portului: de la bucăți simple, aproape fără croire, îmbinate din bucăți dreptunghiulare sau
pătrate din țesătură de casă, până la cele industriale, sau linii ale modei burgheze. Pot fi
identificate semnele stratificării societății țărănești, schimbări specifice unei perioade sau
încercări de înnoiri de scurtă durată.

Costumele aduse la redacție erau însoțite de scrisori care constituiau o reală frescă a
societății de atunci, precum și modul de confecționare și recomandare de purtare și întreținere
a acestor veșminte.

De asemenea, colecția capătă valoare, pe lângă cea etnografică și o mărturie
demografică a Transilvaniei acelor timpuri, care pe lângă costumele maghiare, mai conține
22 de costume românești, 2 săsești, 4 șvabe, unul slovac. Mai jos voi reda câteva imagini din
expoziție, care să-ți trezească cititorule, interesul pentru prețuirea zetrei etnografice
românești.

Figurile 3-11, Reprezentări ale portului popular caracteristic Transilvaniei, Ardealului
dinspre Maramureș și Moldova până în Banat (Fotografiile sunt din colecție proprie
realizate în Muzeul breslelor din Tg. Secuiesc)

Fig. 12-Figurine de turtă dulce meșteșugite de cofetarii din Tg. Secuiesc

Fig. 13 - Piesă de mobilier

Fig. 14 - Unelte de tâmplărie

Prin iscusința etnografilor, a specialiștilor iubitori de autentic si frumos, se facilitează
drumul spre identificarea fiecăruia către regăsirea frumosului și autenticului din sufletul
nostru. Ei pun lucrurile la punct, le așează acolo unde le este locul și aceasta și din dorința
de a nu lăsa la voia întîmplării zestrea folclorică. Responsabili de frumosul din viața viitoarei
generații, acești specialiști dăruiți, contribuie la perpetuarea valorilor culturale românești, iar
în contextul globalizării, gestul lor este mai mult ca oricând prețios.
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FOLCLORUL – SURSĂ A EDUCAȚIEI

Prof. Anca Apetroaiei
Palatul Copiilor Iași

Folclorul, așa cum spune și titlul, reprezintă sursă începând cu cei mai mici
(preșcolarii) și terminând cu bătrânii satului, cei care au transmis din generație în generație
importanța acestuia prin tradiții, obiceiuri și, mai ales, prin cântul popular. Acesta este cel
care exprimă idei și sentimente ale poporului nostru.
Folclorul este o lume fascinantă, plină de surprize, așa cum este lumea copiilor.
Bucuria de a valorifica această sursă este răsplata de a trăi în prezent a unei lumi apuse,
simple și profundă.
Creațiile folclorului nostru trezesc în sufletul și mintea copiilor dragostea pentru
trecut, dar și respect pentru cei ce le-au creat.
Experiența dobândită până acum în realizarea activităților programate cu copiii
preșcolari, atestă în modul cel mai convingător că valorile estetice și etice cuprinse în
producții folclorice, constituie o sursă inepuizabilă pentru formarea umanistă și morală a
copiilor. În același timp, folclorul, reflectă o anumită viziune despre lume și viață, exprimă
noianul de idei și sentimente, convingeri pe care poporul român le-a trăit și pentru a căror
înfăptuire a luptat de-a lungul istoriei.
La vârsta copilăriei sunt greu de înțeles evenimentele petrecute de Crăciun,
Bobotează, Paște, etc.. De aceea menirea dascălilor este să transmită din generație în
generație, portul, graiul, obiceiurile și datinile așa cum le-am moștenit de la străbuni.
O ocazie eficientă de valorificare a tradițiilor populare și a obiceiurilor românești o
constituie serbările, evenimentele artistice, concursurile, festivalurile, etc.
Cântecele populare întâlnite la toate aceste manifestări, antrenează, tonifică și
energizează gândirea, memoria, atenția, imaginația, creativitatea, spiritul de disciplină,
prietenia. Dacă jocul și cântecul nu este trăit, nu poate pune în rezonanță corzile sufletești ale
ființei umane.
Poate cel mai important și frumos eveniment este cel desfășurat cu ocazia sărbătorilor
de iarnă, atunci când încurajez îmbrăcarea costumelor populare, căutarea și valorificarea
colindelor tradiționale. În vederea promovării tradițiilor locale și a spijinirii artei populare,
voi continua cercetarea și studiul folclorului prin activități care vor avea drept scop
cunoașterea și aprecierea acestor valori populare. Obiceiul colindatului adună nu doar

cântecul și gestul ritualic, ci și mesajele și simbolurile străvechi ale spiritualității românești.
El reprezintă celebrarea marelui eveniment creștin, Nașterea Domnului Isus.
Varietatea și complexitatea stilurilor, bogăția și farmecul melodico-ritmic a
cântecelor, toate sunt motive de a îndruma copiii spre cunoaștere și mai ales spre practicarea
acestor diverse și frumoase obiceiuri și tradiții.
Valorificarea folclorului copiilor în cadrul grupelor de preșcolari, acolo unde am
simțit că poate să contribuie la desăvârșirea educației, a însemnat muncă, bucurie, eficiență,
întrecere, îndrăzneală, curaj, creativitate, a însemnat împletirea prezentului cu trecutul.
Cultura noastră asimilează, în mod creator, tot ceea ce este valoros în cadrul
moștenirii culturale. Imensul tezaur folcloric al poporului nostru, constituie o componentă
valoroasă a acestei moșteniri.
Folosirea folclorului și artei populare în procesul instructiv-educativ la preșcolari,
contribuie la îmbogățirea și extinderea orizontului cultural-artistic al copiilor, la educarea
sentimentelor de dragoste și admirație, de mândrie și de respect față de comorile creațiilor
populare, la formarea personalității copilului preșcolar.
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FOLCLORUL COPIILOR ÎN EDUCAŢIA MUZICALĂ

Prof. Cristina Cozma
Palatul Copiilor Iași

Folclorul reprezintă o parte a culturii naţionale a unui popor, reflectând în modul cel
mai direct profilul spiritual şi talentul artistic al unei naţiuni.
Aşadar creaţiile copiilor păstrează o straveche modalitate de comunicare şi
exteriorizare artistică, radacini străvechi în viaţa colectivă care precede naşterea limbilor
vorbite şi a limbajului muzical. Folclorul reprezintă o formă de manifestare a poporului în
care se reflectă existenţa materială şi spirituală a acestuia în creaţii artistice ca : muzică, dans,
poezie, teatru, arte plastice...
Tradiţiile folclorice ale copiilor pot constitui primul pas către cunoaşterea muzicii,
dansului, educaţiei fizice, artei plastice şi decorative. Acompaniamentul este predominant
ritmic, corporal - bătăi din palme, picioare, sau instrumental - cu obiecte sonore, instrumente
muzicale care îmbogăţesc atmosfera de joc. Folclorul copiilor contribuie mult la dezvoltarea
educaţiei estetice, în cultivarea aptitudinilor şi a capacităţilor de a cunoaşte realitatea,
învăţând pe calea acestor creaţii artistice să simtă frumosul, să capete o atitudine civilizată în
relaţiile cu ceilalţi. Această categorie literară există ca o ramură distinctă a literaturii române
universale, în ea incluzându-se producţiile artistice realizate chiar de copii.
"Folk" înseamnă " popor", iar "lore" înseamnă "ştiinţă, înţelepciune". Deci " folclor"
înseamnă înţelepciunea unui popor. Prin definiţie folclorul este o parte semnificativă a
literaturii care cuprinde totalitatea creaţiilor literare ce se caracterizează prin oralitate,
sincretism, tradiţionalism, autor anonim, spirit colectiv, el constituind aşa numita literatură
nescrisă, produs al gândirii şi simţirii oamenilor simpli.
Folclorul copiilor oglindeşte o serie de trăsături specifice dezvoltării copiilor pe
diferite etape de vârstă. Copiii noştri au un folclor bogat şi diversificat. El se caracterizează
prin bogaţie lingvistică şi frumuseţe poetică. Copiii au capacitatea de a compune şi de a
improviza texte scurte, dialoguri, refrene. Cu silabe sau cuvinte care se repetă, cu înlocuiri
sau adăugiri de sunete.
Folclorul copiilor se conturează ca un gen universal care a luat naştere în mod firesc
la o vârstă foarte fragedă când jocul este preocuparea principală a activităţii copiilor.
Prin cântece, jocuri, creaţii folclorice copiii iau contact cu mediul înconjurător,
încercând să-l cunoască. Anumite creaţii folclorice îi familiarizează pe copii cu diferite
fenomene şi obiecte din mediul înconjurător, cu lumea animală şi vegetală cu care cei mici
sunt în contact în primii ani de viaţă - etapa importantă în dezvoltarea lor intelectuală. Până la

zece ani copilul cere să se joace şi cererea lui este fondată din punct de vedere biologic. El
vrea să se joace cu orice. În acest fel el ajunge să se joace şi cu cuvântul. Astfel ajunge să
cunoasca subtilităţile limbii materne, îşi însuşeşte muzicalitatea ei şi ceea ce metaforic se
numeşte sufletul limbii. Prin intermediul acestui gen îşi exprimă bucuriile, supărările,
dorinţele, părerile personale. Din folclorul copiilor fac parte: jocuri, cantece-formulă,
recitativele-numărători, strigături, proverbe, zicători, descântece.
Folclorul este inima orcărei culturi. Manifestarea gândurilor, emoţiilor şi durerilor de
veac ale oamenilor, acesta cuprinde o serie de obiceiuri, datini şi tradiţii care s-au păstrat
datorită permanenţei şi continuităţii spiritoale ale acestor “ oameni asprii la vorbă, dar dulci la
gând”
Dacă la sat acest proces de transmitere este înlesnit de contactul direct cu tărâmul şi
creaţia sa, la oraş sarcina revine educatoarei care are datoria să-i apropie pe copii de valorile
tradiţionale ale poporului român.
Se consideră că orice copil trebuie educat pentru a fi un continuator al valorilor
culturii populare.Tradiţiile populare au constituit subiecte îndrăgite şi interesante pentru
copii. Sentimentele lor au fost îndreptate spre arta populară, muzica şi dansul popular, arta
aplicată în costumele populare şi amenajarea interiorului, obiecte decorative specifice fiecărei
zone .
Primii paşi în cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor noastre populare i-am realizat cu
multă uşurinţă prin intermediul folclorului copiilor, al dansurilor populare şi al colindelor.
Folclorul copiilor ne oferă materialul necesar realizării tuturor obiectivelor stabilite în
programa de învatamant şcolar şi preşcolar. Acest material este deosebit de vast, deoarece
conţine întreaga problematică a adaptării copilului la mediul social şi natural, cu întrebările şi
neliniştile ce decurg de aici. Oricum nimeni nu poate întelege mai bine lumea copilăriei decât
copiii înşişi, devine evident faptul că aceste producţii artistice din folclorul copiilor se
adresează în modul cel mai direct sensibilităţii şi capacităţii lor de întelegere cu rezultatele
cele mai bune pe planul instrucţiei şi educaţiei muzicale.
Folclorul copiilor reprezintă lumea în care copilul creşte şi se formează. El este bogat
şi variat, purtând elemente ale unei culturi străvechi, ce conţin credinţe arhaice. Acesta este
un veritabil document de cunoaştere al puterii lor creative, cuprinzând categorii cântate,
scandate, gesticulate, mimate sau povestite. Se întâlnesc creaţii literare versificate alături de
jocuri propriu-zise. Acestea cuprind: cântece sau formule ritmico-melodice pentru elementele
naturii, animale, plante, elemente ale vieţii sociale (familia, şcoala, satul), formule
numărători, cântece de joc (individuale, de grup, cu diverse obiecte) ; cântece şi jocuri legate
de anotimpuri şi de sărbătorile de Crăciun şi de Anul Nou : urări, pluguşor, sorcova, colinde,
cântece de stea, Lazarul, Lioara, Caloianul. Copilul are şi creaţii vocale, dar îşi construieşte şi
pseudo-instrumente muzicale: fluiere din tulpini, ancii din pene de gâscă, vioară din coceni
de porumb, ţambal de scânduri.

Un moment important în folclor este jocul copiilor. Jocul de copii este o oglindă a
copilăriei care reflectă un mod de existenţă bazat pe bună-dispoziţie şi veselie și îndeplineşte
funcţionalităţi diverse. Se face astfel diferenţa între jocul de copii propriu-zis şi obiceiurile
rituale practicate de copii pe motiv că inocenţa lor este benefică şi atrage după sine rezolvarea
unei situaţii de criză, cum este cazul paparudei şi caloianului, sau au ca scop o urare eficace,
aşa cum se întâmplă la colinde.
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INFLUENȚA FOLCLORULUI ÎN EDUCAȚIA MUZICALĂ

Prof. Petronela Damian
Palatul Copiilor Iași

Folclorul reprezintă rădăcina spirituală, educațională pentru orice popor constituind
baza și sursa experienței muzicale. Folclorul constituie principalul mijloc educativ, oglindind
totodată gândirea pedagogică a poporului, dar și creația sa artistică, literară, muzicală,
ceremonială.
Încă din copilărie, fiecare copil este înconjurat de creațiile orale în care se reflectă
înțelepciunea populară: povești, legende, cântece, ghicitori, proverbe, formule ritmicomelodice pentru elementele naturii, numărători, urări, colinde, etc. Acestea ajută copilul să
facă cunoștință cu existența și istoria poporului său, ajutându-i pe adulți să-și apropie copiii
de cultura națională, să le educe sentimentul mândriei naționale.
Educația muzicală cu influențe folclorice începe încă de la grădiniță, unde copiii sunt
familiarizați cu cele mai frumoase creații artistice, dezvoltându-li-se dragostea pentru
literatură, formându-se anumite calități morale, dobândind cunoștințe despre mediul
înconjurător, natură și viața oamenilor, formându-se o atitudine pentru frumos.
Odată cu intrarea copiilor în sistemul de educație școlar și desfășurarea unor activități
extrașcolare, aceștia au posibilitatea să aprofundeze unele domenii și chiar să obțină
performanța. Vorbind despre activitățile muzicale, pot spune că acestea sunt diverse: muzică
instrumentală, vocală, ansambluri, orchestră, etc. Mă voi opri asupra muzicii instrumentale în
general, care cuprinde și lucrări cu influențe folclorice, care fac cunoștință copiilor cu
tezaurul nostru muzical. Lucrări de George Enescu care utilizează folclorul (valorificarea
scriiturii rubato și a sfertului de ton, cromatismul de sorginte folclorică, structuri melodice
tricordale și tetracordale specifice), Ciprian Porumbescu (folosește citate folclorice sau
compune în stil folcloric), Mihail Jora (creatorul baletului național românesc pe subiecte
specific românești, fiind preocupat de promovarea dansului popular românesc, cu ritmurile și
metrii săi specifici), Paul Constantinescu (a cules și studiat folclorul, îmbină tradiția
folclorică și bizantină cu formele și scriitura nouă specifică perioadei).
Toate aceste lucrări muzicale au caracter instructiv-educativ, distractiv, aduc
contribuții la dezvoltarea memoriei, imaginației, atenției, dar și la cunoașterea repertoriului
național și a compozitorilor reprezentativi. Aceste creații au rol formativ de modelare a
personalității, a gândirii și exprimării. Procesul de modelare se realizează, mai ales, prin
faptul că folclorul reflectă procesul de formare a sentimentelor, reacțiilor, ideilor, atitudinilor,

al modelelor și îi determină pe copii să le trăiască, să participe alături de eroi, să și le
însușească.
Creațiile artistice populare sunt încărcate de un viguros mesaj optimist instructiv și
etic, făcându-l pe om mai bun și mai frumos. Farmecul și bogăția melodico-ritmică a
cântecelor, complexitatea și varietatea de stiluri reprezintă tot atâtea îndemnuri pentru a
inocula copiilor dorința de a cunoaște și de a practica aceste obiceiuri și tradiții diverse.
Din copilărie până în adolescență, folclorul se împletește la tot pasul cu evenimentele
zilei și cu manifestările specifice vârstei. Astfel copiii asimilează folclorul literar, acumulează
experiență verbală, ritmuri și formule specifice fiecărei vârste, obiceiuri cu ocazia anumitor
evenimente.
Muzica românească din ultimul secol nu a reușit să folosească prea mult generosul
fond folcloric, cu rădăcini în miturile dacice, inspirație ortodoxă, influențe balcanice. Însă
renumitul Gheroghe Zamfir a reușit în anii 1960-1970 să ridice doina la nivel mondial prin
popularizarea ei în filme francize și americane de succes. Pe plan local, chiar dacă
amenințările și cenzura comunistă făcea presiuni, trupa Phoenix lansa în 1970 două albume
etno-rock, care au rămas legendare. După revoluție, dorința de cultură s-a îndreptat doar spre
occident, muzica românească fiind abandonată, pentru că nu s-au găsit artiști care să
folosească esența tradițională și să o îmbrace într-un înveliș original.
Importanța folclorului tradițional trebuie subliniată și susținută de toți partenerii aflați
în educarea copiilor, deoarece tineretul trebuie să-și cunoască și să-și prețuiască rădăcinile și
spiritul creator.
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PROMOVAREA FOLCLORULUI ÎN RÂNDUL COPIILOR

Prof. Dumitru Lucaci
Palatul Copiilor Iasi

”In cultură nimic nu trebuie pierdut, totul trebuie transmis şi reînnoit.”-Constantin
Noica
”Datinile, proverbele, muzica şi poezia sunt arhivele popoarelor, iar cu ele se poate
constitui trecutul lor îndepărtat. Căci nu există bucurii mai de preţ ca averea de cuget şi
simţire inclusă şi păstrată cu sfântă grijă de-a lungul vremurilor în adâncul sufletului
românesc, al moşilor şi strămoşilor noştri.” Alexandru Vlahuță
Am început această temă cu cele două citate de mai sus pentru că mi se par definitorii
pentru modul în care vom transmite generațiilor viitoare zestrea noastră culturală. Alexandru
Vlahuță spunea că trebuie păstrată cu sfințenie identitatea ca nație, Noica ne amintește că
totul trebuie transmis și reînnoit. Cred că tocmai acest cuvânt ”reînnoit” trebuie să suporte
mai multă atenție din partea noastră. De ce?
Trăim vremuri moderne în care nu întotdeauna sunt promovate adevăratele valori
culturale. Multitudinea de canale media, care prin specificul lor de adresează iubitorilor de
folclor, au în spate rațiuni financiare, pentru că altfel nu ar rezista. Apar o multitudine de
„artiști” cu dorință de afirmare mult mai mare decât calitatea actului artistic pe care îl
prestează. Nu contează, de multe ori, promovarea folclorului, a adevăratelor valori
tradiționale, ci modul în care publicul îi va accepta urmând a-i „consacra” pe scenele
evenimentelor private. Ca să nu mai vorbim de abordarea unor alte genuri muzicale ce
contrastează grav cu ideea de muzică tradițională românească.
Din păcate, în această categorie sunt incluși foarte mulți copii. De multe ori, o
anumită conduită muzicală indusă micilor cântăreți ține de părinții care vor să-și vadă micile
vedete pe marile ecrane. La acest lucru, într-o mare măsură, contribuie și mentorii sau
profesorii acestor copii. Departe de a generaliza, acest lucru este un factor ce din pacate nu
ajută, ci din contra, dăunează ideii de folclor, tradiție. Se întâmplă acest lucru pentru că nu
există educație în acest sens. În scoală se pune foarte puțin accent pe cultura muzicală, ca să
nu mai spun de cultura muzicală tradițională. Singurele instituții în care se poate spune că se
face ceva pe această linie sunt școlile populare și palatele copiilor. Foarte puțin, în zona
rurală, există cămine culturale care încearcă să nu piardă total legatura cu autenticul național.

Aici apare rolul profesioniștilor din domeniu. A celor care fac arta tradițională în
mod profesionist. În calitate de dirijor al unui ansamblu artistic profesionist care promovează
creația culturală românească, vă pot spune că au fost demarate o serie de proiecte culturale
care să vină în sprijinul copiilor și a tuturor celor interesați de fenomenul folclor. Acest lucru
se desfășoară pe 3 direcții:
- una în care ansamblul nostru organizează spectacole în școli, instituții de stat sau private,
cămine culturale, în care copiii să descopere frumusețea și autenticitatea melodiilor populare,
a jocurilor și a costumelor noastre tradiționale;
- a doua, în care organizăm concursuri și festivaluri pentru generația tânără, în care căutăm să
descoperim talente autentice în toate cele 3 sfere - vocal, instrumental și dans;
- imprimarea de materiale audio și video care să vină în ajutorul unor profesori și referenți
culturali din diferite centre.
Pe lângă acestea, unul din proiectele noastre de suflet care se va derula din toamna
acestui an va fi înființarea unui ansamblu mic, cuprinzând orchestră, soliști și dansatori, care
va fi satelitul ansamblului mare și care va avea rolul de a arăta publicului că există
posibilitatea de a face folclor și tradiție într-un mod profesionist, de a atrage adevăratele
talente și de a furniza oameni deja pregătiți ansamblului mare.
Însă atâta timp cât, de la nivel central, nu se va investi în cultură, atâta timp cât nu
vor lua ființă în școli catedre de folclor, în care copiii să se educe în mod gratuit și pertinent,
va fi greu de păstrat și transmis informația noastră corectă și nealterată generațiilor viitoare.
Sperăm într-o revenire a normalității și a culturii și asta până nu va fi prea târziu!!!

ROLUL ANSAMBLULUI FOLCLORIC ÎN EDUCAREA ARTISTICĂ
A COPIILOR

Prof. Andrei Holban
Palatul Copiilor Iași

În perioada actuală, conturarea funcțiilor Palatului Copiilor își găsesc sursa în
aspirațiile legitime ale elevilor în direcția cultivării aptitudinilor creatoare, a capacităților și
talentelor lor. Astfel, pornind de la scopul educativ s-a ajuns la concluzia că acest proces nu
este integral realizat astăzi prin capacitățile educative din școală, fiind necesară finalizarea lui
cu concursul factorilor și instituțiilor care acționează în perimentrul liber al copiilor.
Componența extrașcolară a educației desăvârșește pregătirea copiilor pentru viață și o
armonioasă integrare în contemporaneitate.
Palatul Copiilor preia aceste funcții educative, asigurând orgnizarea timpului liber al
copilului prin activități care contribuie la dezvoltarea lor, având funcție recreativă, de odihnă
activă, de deconectare față de efortul școlar și în sfârșit, având funcție estetic-distractivă, care
antrenează copiii în activități interesante, variate și atractive atât în timpul anului școlar cât și
în perioada vacanțelor. Copiii fiind la vârsta care acoperă anii de maximă receptivitate au
ocazia să-și completeze și contureze datele importante ale personalității lor. Trebuie să
precizăm că au acces la aceste activități copii cu vârste cuprinse între 6 și 19 ani, de aceea
modalitățile de lucru, conținuturile și rolul fiecărui cerc trebuie adaptate fiecărei vârste.
Dominantă rămâne funcția educativă, deoarece contribuie la formarea personalității
copiilor. Ca latură a educației, educația estetică îndeplinește multiple funcții.
Pentru a le înțelege mai bine ne vom referi la specificul artei și la categoria de bază a
esteticii frumosului. Ca formă a conștiinței sociale, arta îndeplinește o funcție de cunoaștere
și alta de comunicare. Ca orice valoare, valoarea estetică se poate constitui numai în cadrul
raportului dintre subiectul care receptează și fenomenul estetic. Astfel, prin activitățile
specifice muzicale copiilor li se dezvoltă capacitatea de percepere, înțelegere corectă a
frumosului, formarea conștiinței estetice, a gustului și simțului estetic, a necesității și a
posibilității de a participa la crearea frumosului din artă și viață. Muzica angajează viața
psihică a copiilor sub toate aspectele ei, cu repercursiuni adânci asupra întregii personalități:
afectivitate, intelect, voință.
Pornind de la receptivitatea copiilor, față de lumea sunetelor, profesorul va cânta
pentru a le dezvolta vocea, pentru a le cultiva auzul muzical, simțul ritmic, al armoniei,

pentru a le forma deprinderi de cânt vocal și instrumental. Dar pe lângă rolul de cunoaștere și
practicare al limbajului muzical (vocal sau instrumental), educația muzicală interferează cu
educația intelectuală, contribuind la cultivarea imaginației creatoare, a supleței gândirii, a
inventivității și originalității, la cunoașterea propriilor trăiri emotive și a celor din jur, în
declanșarea unei motivații superioare, pentru performanță. Activitățile în aceste cercuri
muzicale implică participarea la spectacole și concursuri inducând nevoia de realizare a
copiilor. Interacțiunea cu esducația morală este complexă, influențând trăsăturile morale prin
trăirile afective, prin observarea a ceea ce este corect și frumos în comportarea și activitatea
celor din jur. Activitățile colective dezvoltă atitudini de respect și colaborare. Educația fizică
este susținută de diferitele manifestări artistice, întrucât interpretarea muzicii populare este
îmbinată cu mișcarea și dansul specific.
Educația muzicală prin intermediul instrumentelor și ansamblurilor instrumentale sau
vocale și vocal-instrumentale nu trebuie concepută ca o activitate pedagogică de sine
stătătoare, ci ca parte integrantă a muncii profesorului, subordonată scopului următor: aceea
de a întregi alături de educația muzicală din școală – activitatea și pregătirea muzicală a
copiilor, în cadrul cercurilor. Dacă la ora de muzică, prin cântare vocală, toți copiii sunt
antrenați în muzica artistică, în procesul educației prin intermediul ansamblurilor vocalinstrumentale sau instrumentale, doar un număr restrâns de elevi sunt mobilizați. Ei își
desfășoară preocupările muzicale specifice, independent de restul colegilor lor, în funcție de
pregătirile muzicale și aptitudini. De aceea se impune cunoașterea particularităților de vârstă
pentru alegerea repertoriului.
În ultimul timp la noi, ca și în alte părți ale lumii, în creația muzicală a copiilor au
apărut diverse piese ce trebuie selectate cu multă grijă. Ele trebuie să aibă melodia accesibilă,
ritmul simplu, clar, armonie mai puțin complexă, textul adecvat – cântecele trebuie să
emoționeze și să aducă bucurie în sufletul copiilor, oferind un ascendent în educația lor,
consolidându-se astfel educația artistică, morală, intelectuală, fiind astfel valorificate creații
autentice, locale cu reală valoare.
Problema primordială a instruirii în cadrul acestor cercuri o constituie obținerea unor
performanțe superioare, valoroase din punct de vedere social, competitive pe plan național și
dacă se poate internațional – susținute și durabile. Esențială rămâne cuprinderea cât mai
multor copii în acest sistem educațional, stimularea și eficienta îndrumare fiindu-le de folos
pentru o viitoare pregătire profesională.
Educația muzicală prin cântare vocală are prioritate față de celelalte, deoarece poate
asigura rezultate remarcabile, datorită simplității accesibilității și universalității o putem
considera cea mai importantă formă de muzicalizare. Vocea umană este instrumentul cel mai
expresiv și cel mai apropiat tuturor. Preocupările constructiv-educative grupate în jurul
studierii instrumentelor muzicale, reprezintă de asemenea contribuții eficiente la lărgirea
sferei de cuprindere a educației muzicale generale.
Cultivarea vocii și auzului muzical face parte integrantă din procesul de educație.
Calitatea esențială a vocii omenești este muzicalitatea – nu volumul, de aceea în demersul

instructiv-educativ se va ține cont de înclinațiile înăscute dar și de însușirea tehnicii vocale.
Auzul este responsabil și de intonația vocii dar și de percepția și sincronizarea ritmicometrică în execuția pieselor muzicale. Auzul melodic este responsabil de receptarea corectă a
înâlțimii, duratei, timbrului, intensității sunetelor muzicale, iar cel armonic de sonoritățile
compuse prin acompaniamentul instrumental sau orchestral.
De pasiunea și harul profesorului depinde dacă va reuși să-i atragă de partea artei și pe
cei care – la prima vedere – dovedesc o atitudine mai puțin prielnică practicării artei
sunetelor, căci muzica este cea care ajută omul în dorința sa de autodepășire, ea restaurează
valorile vitale, ea este cea care dăruiește adevăratele bucurii.

DESPRE CÂNTECUL POPULAR ROMÂNESC
(VERSUL POPULAR CÂNTAT)

Prof. Claudia Martinică
Palatul Copiilor Iași

Cea mai mare parte a poeziei populare româneşti este cântată. Ȋn cadrul cântecului
popular vocal, muzica şi poezia alcătuiesc un tot inseparabil, luând naştere în acelaşi timp
prin actul spontan al creaţiei folclorice. Se înţelege, deci, că prin procesul creaţiei (sau
interpretării) folclorice are loc o convergenţă a principiilor de organizare poetice şi muzicale.
Mai mult decât atât, bazându-se pe o adâncă tradiţie, relaţiile dintre cele două elemente ale
cântecului popular românesc, au căpătat o mare stabilitate. Deci, preluarea acestor structuri,
mai mult sau mai puţin stereotipe, asigură prelungirea în timp, a artei folclorice.
Ȋn cântecul popular românesc, o mare tenacitate în timp s-a dovedit a avea sistemul de
versificaţie, care derivă nemijlocit din structura gramaticală şi fonetică a limbii. Pentru
înţelegerea trăsăturilor acestui sistem este necesar să menţinem câteva din caracteristicile
generale ale limbii române. Cuvintele sunt formate din silabe scurte şi de durată aproximativ
egală. Excepţii de la egalitatea cantitativă a silabelor nu au loc decât în scopuri stilistice.
Diferenţierea între silabe este calitativă, ca urmare a accentului pe care îl primeşte o
silabă a cuvântului, acest accent de intensitate sau dinamic plasează, de obicei, silaba
respectivă într-un registru mai acut, fenomen care poate fi observat în timpul cântării.
Nu există un loc fix al accentelor în cuvintele cu mai multe silabe iar particulele
monosilabice, de regulă, nu poartă accent. Nu este posibilă succesiunea a mai mult de două
silabe accentuate. Ȋn cuvintele care cuprind cel puţin patru silabe, apar şi accente secundare.
Versul, a cărui unitate structurală este determinată de raporturi semantice, dar şi de
legăturile formale din interiorul şi exteriorul lui, poate avea organizări motrice fixe sau libere.
Când ne referim la poezia populară, trebuie să ţinem seama că un vers este
întotdeauna o sintagmă, deci, o unitate semnificativă.
Versurile cântate din genuri improvizatorice (bocet cu formă liberă, anumite doine)
se abat de la tiparele fixe obişnuite, fiind asemănătoare în această privinţă cu versurile din
unele poezii necântate.
Aşadar, cântecul şi poezia împletesc o cunună în arta folclorică românească,
sincronismul fiind unitatea de bază în acest sens.

