
 

 

 



Colectivul de redacție 

Colaboratori 

Prof. Vâlcu Ana Roxana 

Prof. Dan Cernat 

Prof. Cozma Cristina 

Prof. Holban Andrei 

Prof. Șchiopu Dumitru 

 

Redactor 

Prof. Petronela Damian 

 

Copertă și design 

Prof. Andrei Holban 

Prof. Petronela Damian 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN   2784 – 207X       ISSN L  2784 – 207X 

 

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, dar și folclor etnic. 

 

      

 

 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. 



        

 Anul acesta, în cadrul ediției a IV-a, Festivalul a reunit peste 450 participanți din 

județul Iași, județul Suceava și județul Vaslui, fiind etapă județeană pentru festivalurile din 

Calendarul Național al ministerului. Festivalul Județean de Folclor „Cătălin Pop” este 

organizat de Palatul Copiilor Iași și coordonat de prof. Petronela Damian și prof. Andrei 

Holban, fiind inclus în Oferta județeană a proiectelor educative 2022, poziția 31, secțiunea D. 

         

Orchestra „Hora” – Cercul Orchestră populară – Palatul Copiilor Iași 

Dirijor și coordonator din septembrie 2016 – Prof. Andrei Holban  

(fost elev al Prof. Cătălin Pop) 



 Festivalul este structurat în trei secțiuni:  

A. Soliști vocali și instrumentiști; 

B. Ansambluri coregrafice; 

C. Ansambluri instrumentale și vocale; 

În ultimii doi ani, organizatorii au inclus încă o secțiune, cea de workshop, dedicată 

cadrelor didactice în cadrul căreia se fac prezentări despre importanța folclorului în educație, 

acestea fiind incluse în cadrul revistei de folclor înregistrată cu ISSN. 

 

PROFESOR CĂTĂLIN POP 

 La 17 iunie 2022 se împlinesc 6 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” participând 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. 

 

                            

 

Deși l-am pierdut la vârsta fragedă de 13 ani, întotdeauna voi vorbi cu bucurie și cu 

drag despre tatăl meu, Cătălin Pop, care a fost un om deosebit și cel mai bun mentor pe care l-

aș fi putut avea vreodată. Relația dintre noi doi a fost una apropiată dintotdeauna, deoarece 

încă de mică m-a luat cu el la toate festivalurile naționale și internaționale la care a participat 

cu ansamblul pe care-l coordona, insuflându-mi astfel dragostea pentru folclor și Învățând foarte 

multe din experiențele si cunoștințele pe care le-a avut.   

A fost un mentor pentru atâtea generații de elevi cărora le-a fost profesor, și ce mi-a 

plăcut a fost faptul că a știut să formeze întotdeauna o relație de prietenie între elev-profesor, 

fapt pentru care a rămas în inimile tuturor. Bunătatea, seriozitatea și optimismul său au reușit 

să-i încurajeze pe foarte mulți dintre cei care l-au cunoscut, iar aceste calități au dus la 

realizarea unor rezultate excepționale cu orchestra “Hora”, cea pe care a dirijat-o, a fost un 

adevărat maestru în arta muzicii populare, lucru remarcat atât în țară, cât și peste hotare, 

datorită multitudinii de premii pe care le-a obținut. 

 Sunt foarte mândră că a rămas în inimile tuturor celor care l-au cunoscut ca fiind un om 

respectat, un om care întotdeauna găsea soluții pentru a ferici pe toată lumea, un iubitor de 

frumos și un om și profesor model. Mă bucur că numele lui este transmis mai departe prin 

intermediul Festivalului “Cătălin Pop”, deoarece a fost un iubitor al folclorului românesc și a 

îndrumat foarte mulți oameni spre a-și dori să afle cât mai multe despre arta folclorului și 

totodată să-l cânte cu plăcere. 

 

            Karina Pop 

 

                 



                                             

 

CUPRINS 

 

 

 

1. Muzica populară și rolul ei în educația artistică a copiilor, profesor Cristina 

Cozma, Palatul Copiilor Iași 

2. Elemente de folclor muzical în creația lui George Enescu, profesor Ana Roxana 

Vîlcu, Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași 

3. Hora satului – petrecere populară la români, profesor Andrei Holban, Palatul 

Copiilor Iași 

4. Influența folclorului în muzica instrumentală, profesor Petronela Damian, Palatul 

Copiilor Iași 

5. Folclorul prin intermediul dansului popular românesc, profesor Dumitru Șchiopu, 

Palatul Copiilor – structura Răducăneni 

6. Folclorul în educație – frământări și gânduri, profesor Dan Cernat, Palatul Copiilor 

– structura Podu Iloaiei 

7. Influența folclorului în educația copiilor, profesor Claudia Martinică, Palatul 

Copiilor Iași.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MUZICA POPULARĂ ŞI ROLUL EI ÎN EDUCAŢIA ARTISTICĂ A 

COPIILOR 

Prof. Cristina Cozma  

Palatul Copiilor Iaşi  

 

Muzica este o artă aparte, care a evoluat și a supraviețuit de-a lungul istoriei în diferite 

forme. Însă, chiar dacă a suferit numeroase transformări pe parcursul epocilor, ea reprezintă 

un domeniu care face parte din viața oricărui om contemporan.  

Bineînțeles că, în comparație cu o persoană de rând, muzicienii profesioniști cunosc 

mai multe informații teoretice și practice, dar există anumite aspecte pe care este bine să le 

știe oricine, pentru cultura sa generală. Copiii, în orice perioadă s-ar afla, au o capacitate 

imensă de a capta și de a învăța lucruri noi, iar muzica ar trebui să fie prezentă în viața lor 

încă de la cele mai fragede vârste. 

Sarcina principală a educației muzicale în instituțiile de învățământ formal şi 

nonformal este să educe sentimentele copilului, caracterul și voința lui prin intermediul artei 

muzicale, să ajute muzica să pătrundă în sufletul său, să evoce un răspuns emoțional, o 

atitudine plină de sens față de realitatea înconjurătoare, să-l conecteze profund cu aceasta. 

Cunoașterea lumii printr-o imagine muzicală artistică îmbogățește personalitatea copilului, 

contribuie la dezvoltarea și formarea viziunii sale asupra lumii. Un rol important în această 

direcție este acordat lucrărilor muzicale populare, care în mod discret, adesea într-un mod 

ludic, familiarizează copiii cu obiceiurile și viața poporului, cu munca și respectul pentru 

natură, dragostea de viață și simțul umorului.  

Copiii se familiarizează cu folclorul în practica instituțiilor de învățământ la orele de 

muzică, la orele unui cerc folcloric și alte activități, în viața de zi cu zi, în timpul liber și 

atunci când participă la sărbători populare. Muzica populară trezește interesul copiilor, le 

aduce bucurie, le creează o bună dispoziție, le oferă bunăstare emoțională și mentală. 

Material fertil - folclor muzical, oral, ludic și amuzant pentru copii, ritualuri și sărbători, arte 

și meșteșuguri populare - toate acestea îi introduc pe copii în viața populară, în lumea culturii 

tradiționale româneşti într-un mod accesibil și interesant.  

          Cultura noastră românească a ocupat de mult timp un loc demn în lume. 

Aceasta este cultura oamenilor cu suflet deschis și inimă mare. Introducând copiii în originile 

culturii populare româneşti, facem doar primii pași către cunoașterea geniului artistic 

național, familiarizându-ne cu moștenirea prețioasă a ţării noastre, de care poporul nostru se 

mândrește pe bună dreptate. Dar scopul oricărui tip de artă este o reflectare a realității în 

imaginile artistice, iar modul în care un copil învață să le perceapă, să se gândească la ele, să 

decodeze ideea de artist, scriitor, regizor, depinde de munca fiecărui specialist. Fiecare 

impresie muzicală și artistică, fiecare imagine muzicală și artistică, pe lângă scopul ei estetic, 



ar trebui să servească la familiarizarea copilului cu fenomenele vieții din jurul său. Așadar, 

educația muzicală a tinerei generații din țara noastră este înțeleasă ca un proces de transferare 

a experienței socio-istorice a activității muzicale către aceasta pentru a o pregăti pentru 

activitățile viitoare în toate domeniile vieții. Copilul, asimilând metodele activității muzicale 

și artistice, își îmbogățește personalitatea.  

          Profesorul de educație muzicală este chemat să se bazeze pe caracteristicile 

individuale ale copilului, să fie ghidat de ritmul particular al dezvoltării sale, subliniind 

totodată tradițiile populare româneşti ca principal criteriu pentru calitatea educației muzicale. 

Este important ca profesorii nu numai să învețe tehnologii moderne, ci și să dezvolte 

capacitatea de autoevaluare și analiză a rezultatelor activității pedagogice, să ridice nivelul 

cultural general și dorința de perfecționare continuă în domeniul introducerii copiilor în 

tradițiile poporului român.  

          Perioada copilăriei preșcolare este cea mai sensibilă la percepția artei populare 

româneşti, la utilizarea acesteia în dezvoltarea muzicală a copiilor. În această dezvoltare, 

preșcolarul este ajutat de adulții din jurul său: profesori și părinți. Succesul procesului 

muzical și educațional a fost asigurat de mulți factori, dintre care cei mai importanți sunt:  

înțelegerea de către adulți a importanței și necesității introducerii copilului în lumea artei 

populare româneşti ca factor în dezvoltarea sa armonioasă, a adaptării sale sociale; să se 

implice în activități muzicale legate de diferite tipuri de artă populară românească, precum și 

formarea unei atitudini evaluative față de operele muzicale de artă populară românească; 

activarea oricăror manifestări creative ale copilului în diverse tipuri de activități muzicale și 

independente din grădiniță sau din şcoală (atât în colaborare cu profesorul, cât și cu colegii).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ELEMENTE DE FOLCLOR MUZICAL ÎN CREAȚIA LUI 

GEORGE ENESCU 

 

Prof. Vîlcu Ana Roxana 

Colegiul Național de Artă "Octav Băncilă" Iași 

 

George Enescu se individualizează în galeria marilor reprezentanți ai muzicii 

secolului XX prin complexa personalitate de compozitor, pianist, violonist, dirijor și 

pedagog, fascinând cu arta sa spiritele contemporane de pretutindeni. Despre creația 

enesciană putem spune, în primul rând, că ea poartă amprenta „spiritului latin” prin 

luminozitatea și căldura expresiei străbătute de ethosul folclorului național. Enescu a știut să 

vibreze la drama conștiinței muzicale contemporane care reflectă zguduirile sociale și psihice 

ale secolului nostru, exprimând durerea semenilor săi cu o noblețe și o liniște ce amintesc de 

seninătatea tradiției noastre mioritice.  

Enescu este compozitorul român care a valorificat și a sintetizat trei mari izvoare: 

folclorul, creația precursorilor muzicii românești și tradiția universală. El deduce cele mai 

sensibile elemente inovatoare din natura melosului folcloric, de unde împrumută principiul 

improvizatoric, modelarea permanentă, variațională a materialului dat. De asemenea, el 

valorifică atributele genurilor populare, ale cântării doinite, ale baladei, împrumutând 

totodată modurile cromatice, starea de indecizie tonală și oscilarea minor-majorului. 

Această manifestare componistică într-un limbaj muzical ale cărui elemente Enescu și 

le-a însușit în anii copilariei, petrecuți în mediul sătesc, asistând la obiceiurile vieții rurale și 

ascultând tarafurile de lăutari, are un caracter de ordin sentimental – transpunerea în muzică a 

amintirilor unui copil despărțit de timpuriu de casa părintească.   

În “Poema Română”, una dintre lucrările de început componistic ale lui Enescu, el 

știe să extragă din substanța melodiei populare elementele cele mai reprezentative, inventând 

idei muzicale, în spiritul muzicii naționale, ce se regăsesc în caracterul pragmatic al lucrarii. 

Primul tablou al “Poemei Române” redă o seară de vară în ajunul unei sărbători, 

având și fragmente din cântarile preoților. Următorul tablou sugerează liniștea nopții, 

cântecul păstorilor; fără a fi o imitație a unui cântec popular, melodia degajă un parfum 

autentic autohton, care evocă atmosfera calmă, visătoare a peisajelor românesti. Cea de-a 

doua melodie din acest tablou este concepută în stilul doinelor, într-un mod atât de autentic, 

încât numai o analiză atentă permite constatarea ca ea este creația proprie a lui Enescu. În 

partea a doua a lucrării, intitulată “Zorile și adunarea poporului la petrecere” întâlnim un 

exemplu edificator, demonstrând ingeniozitatea cu care compozitorul știa încă de timpuriu să 

amplifice și să dezvolte motivele (cântecul cocoșilor la apariția zorilor). Finalul “Poemei”, 



imagine sugestivă a unei petreceri populare – este constituit pe melodii populare lăutarești de 

dans. 

În "Rapsodia I" în La major, "Rapsodia a II-a" în Re major și "Suita I", Enescu 

utilizează metoda citatului folcloric în care prezintă melodii sau teme populare cunoscute, 

fără a opera pe cât posibil asupra profilului melodic. El citează melodii precum Doina 

Oltului, Șapte scări, Banul Marăcine, Ciocârlia, Sârba popilor și altele. În această primă 

etapă, Enescu tratează aceste melodii printr-o prismă obiectivă, mărturisind chiar: „cu cât o 

melodie populară este prezentată mai simplu, cu atât mai viu strălucește în toată frumusețea 

ei”. 

“Rapsodiile” și “Suita I” au fost scrise în acea perioadă de tranziție care, la începutul 

secolului nostru desparte noile orientări ale muzicienilor din Răsăritul Europei spre cultura 

muzicală populară de perioada în care școlile naționale romantice trecuseră deja dincolo de 

punctul lor culminant. Interesul pentru muzica populară orășenească scăzuse și compozitorii, 

descoperind un alt izvor folcloric, mai autentic, au gasit în cântecele și dansurile țărănești o 

seamă de posibilități de reînnoire a limbajului muzical. 

În “Rapsodii”, Enescu se întoarce din nou la izvoarele autohtone, afirmarea 

personalității sale creatoare având loc pe o alta cale, ce reprezintă o continuare a tradițiilor 

clasico-romantice. Procedeul utilizat cel mai des este citatul muzical. Temele muzicale sunt 

împrumutate din folclorul orășenesc, ele făcându-și apariția după un grup de teme cu caracter 

episodic sub forma cântecului "Ciobănaș la oi m-aș duce", cântecului de jale - "Văleu, lupul 

mă mănâncă", "Am un leu şi vreau să-l beau", despre care se spune că ar fi fost culeasă de 

Enescu de la Lae Chioru, lăutarul satului Cracalia, care îl învăţase în copilărie să cânte la 

vioară, "Hora lui Dobrică", creaţia lăutarul Dobre Marinescu din Ploieşti, starostele unui 

taraf  de lăutari vestit încă din vremea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, "Mugur, mugurel", 

cântecul pandurilor lui Tudor Vladimirescu, cu o largă circulaţie în acea vreme în Muntenia, 

şi un alt joc popular –  "Hora de la moară", iar în încheierea primei Rapsodii - 

 vestita "Ciocârlie". 

În cursul îndelungatei sale activități componistice, pe baza unor stilizări variate ale 

muzicii populare, Enescu va mai da la iveală un număr considerabil de lucrări prețioase care 

“poartă pecetea țarinei noastre românești, dar care marchează și începutul unei noi etape în 

creația sa – aceea a deplinei maturități: "Suita a II-a pentru orchestră", "Simfonia a II-a" și 

"Simfonia a III-a", "Sonata I pentru pian", opera "Oedip", "Sonata a III-a pentru pian și 

vioară", "Impresii din copilărie", "Simfonia de cameră" și poemul simfonic "Vox maris". 

Cu tot succesul pe care l-a obținut cu aceste lucrări, și în ciuda afirmațiilor făcute în 

1927, Enescu nu a mai revenit nici la forma rapsodiei și nici la citate. Evoluția sa 

componistică merge de acum înainte pe acea linie pe care, vorbind despre activitatea 

compozitorilor români, a definit-o prin următoarele cuvinte: “Se pot face însă și lucrări în 

spirit românesc fără să utilizezi folclorul, păstrând totuși caracterul rapsodic… În general, 

cred că școala românească se va impregna de spiritul acestui folclor, fără intenția vădită de a 



face o operă brut românească… Caracterele românești, speciale, pe care celelalte muzici nu le 

pot avea, vor reieși totuși de la sine”. 
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HORA SATULUI - PETRECERE POPULARĂ LA ROMÂNI 

 

Prof. Andrei Holban 

Palatul Copiilor Iași 

 

Datinile, tradiţiile, legendele, cântecele şi jocurile populare sunt creaţii poetice 

izvorâte din viaţa sufletească a unui popor.  

Dansul a evidenţiat, întotdeauna, dorinţa de exteriorizare a unor sentimente umane, 

dorinţa de inscriere în timp şi spaţiu a unor trăiri, rezultante ale modului în care se imprimă 

realitatea în fiinţa noastră. 

În folclorul românesc, luat în ansamblu, jocul popular reprezintă elementul cu cel mai 

bogat conţinut de mijloace expresive, de structuri, de combinaţii ale căror cunoaştere impune 

specialiştilor genului un studiu amănunţit, în spaţiu, dar şi în timp. 

Jocurile noastre naţionale sunt vioaie şi potrivite cu firea poporului român. Prin ele se 

manifestă o parte din simţul artistic al neamului nostru. 

Partea artistică a jocurilor noastre populare, a artei costumului popular, manifestarea 

spirituală, care o formează “strigăturile” vesele sau satirice, precum şi frumuseţea muzicii 

populare, care însoţeşte în permanenţă jocul, constituie bogatul material al folclorului 

coregrafic românesc. 

Din multitudinea jocurilor noastre populare şi a nenumăratelor zone folclorice, a fost 

aleasă zona folclorică din Podişul Central al Moldovei, mai precis zona folclorică Iaşi, care 

cuprinde ţinuturile din jurul Botoşanilor, Hîrlăului, Tg. Frumos, Iaşi şi coboară până la 

Vaslui. Folclorul coregrafic din această zonă, face parte din marea familie a dansului 

moldovenesc. Întregul repertoriu coregrafic din această parte a ţării apare ca foarte bine 

închegat datorită stilului de interpretare şi ariei de circulaţie uniformă a jocurilor populare. 

Jocurile din această zonă sunt dinamice, cu o robusteţe pregnantă, având multe bătăi în podea 

şi ritmuri foarte diferite. 

În privinţa formei de desfăşurare, jocurile din această zonă au multă varietate, 

folosind cercul, semicercul, coloana, liniile. Întâlnim, de asemenea, o gamă largă de ţinute de 

braţe strâns legate de caracterul paşilor şi al formei dansului. 

În funcţie de categoria jocului deosebim: jocuri de grup, executate deopotrivă atât de 

fete cât şi de băieţi, care la rândul lor pot fi: jocuri mixte, în care fetele şi băieţii execută 

aceleaşi mişcări, jocuri femeieşti (de fete), executate numai de femei (fete), jocuri bărbăteşti 

(de băieţi), executate numai de bărbaţi (băieţi), jocuri de perechi şi jocuri solistice. 



Jocurile bărbăteşti din zona folclorică Iaşi au o veche tradiţie la vatra satului. Suita de 

jocuri prezentată este formată din mai multe jocuri de grup cum ar fi: sârba, băităneasca, 

serafineasca, munteneasca, corăgheasca. 

Sârba, este aşa cum se ştie, alături de horă, cel mai răspândit joc popular românesc. 

Deşi sunt variante diferite au totuşi unele caracteristici comune cu multe bătăi în podea, 

presărate cu tot atât de multe pauze şi sincope. 

Băităneasca un joc interesant cu mişcări specifice intr-un ritm specific, melodie 

săltăreaţă şi presărat cu multe strigături. Dansatorii sunt aşezaţi în semicerc cu braţele întinse 

lateral şi prinse de umerii partenerilor din dreapta şi stânga. 

Serafineasca este de fapt o sârbă cu figuri, care se caracterizează prin bătăi în podea 

deplasări înainte – inapoi si format din mai multe figuri de dans. În timpul executării 

mişcărilor un braţ se ţine la spate iar cu celălalt se loveşte carâmbul cizmei. 

Munteneasca – corăgheasca jocuri ce se caracterizează printr-un tempo vioi, bătăi în 

podea şi deplasări în diferite direcţii. 

Hora satului 

Ca formă de manifestare artistică şi socială, mai ales în trecut, hora satului, deţinea un 

rol deosebit de important în viaţa satelor româneşti. 

Hora satului apare ca un spectacol spontan pentru privitori şi un mijloc de exprimare 

emoţională, dar şi estetică pentru dansatori, fiind un adevărat prilej de destindere, de 

distracţie după o perioadă de muncă încordată. 

Privită ca obicei, hora satului, are o funcţie ceremonială premaritală, fiind contextual 

social în care tinerii de o anumită grupă de vârstă îşi afirmă în mod public opţiunile pentru 

întemeierea unui nucleu familial. Totodată este o expresie a raporturilor sociale existente şi 

stabilite prin tradiţie, în cadrul unei colectivităţi, fiind un prilej de valorificare a individului în 

raport cu cei deopotrivă cu ei.  

Hora satului, străveche petrecere populară, este considerată focarul cultural al 

săteanului, care constituie imaginea întregii vieţi a satului. La horă se adună nu numai 

făuritorii de bunuri materiale, dar şi creatorii jocurilor, muzicii, portului popular, păstrătorii 

obiceiurilor şi tradiţiilor populare. 

Într-o succintă analiză a structurii ei, se poate descifra în multe planuri  şi semnificaţii 

ale elementelor componente. 

Condiţii preliminare 

O primă condiţie în vederea participării la horă o reprezintă cunoaşterea de către tineri 

a jocurilor populare din repertoriul local current. În acest scop copiii, începând cu vârsta de  8 

– 9 ani, învaţă jocurile în mod spontan, natural, prin observaţie şi imitare a celor mari sau se 

face separat, pe grupe şi sexe, băieţii între ei iar fetele între ele, urmând ca într-o a doua fază, 



în familie şi la şcoală unde încep să exerseze jocurile învăţate. Hora satului este organizată în 

amănunt şi prezintă mai multe etape în organizarea ei cum ar fi: organizatorii horei, 

împăcarea muzicii, locul de desfăşurare, participarea la horă.  

Acest obicei popular are anumite funcţii specifice cum ar fi:  

• Distracţie şi agrement pentru tineri. Hora satului este un prilej de distracţie şi dans a 

tinerilor satului, de la cei abia “ieşiţi” la joc până la tinerii căsătoriţi şi un prilej de 

distracţie pentru toată comunitatea. 

• Cunoaşterea tinerilor între ei. Hora satului constituie un bun prilej, pentru tinerii din 

localitate, de cunoaşterea reciprocă, de legarea unor prietenii. 

• “Ieşitul” fetelor şi flăcăilor la joc. Acest eveniment, are loc la sărbători importante de 

peste an. 

Organizarea horei este asigurată de un grup de flăcăi, care mai întâi tocmesc lăutarii, 

care sunt aduşi în sat de sâmbătă seara, punându-i să cânte pe creasta dealului, dând astfel de 

ştire tuturor că in sat se organizează “hora”. Mulţi tineri şi mai ales copiii ies în calea 

lăutarilor, însoţindu-i cu zâmbete şi bucurie. Bătrânii satului privesc curioşi de pe la colţurile 

caselor, căci şi pentru dânşii hora cu lăutari este un prilej de bucurie şi aducere aminte de 

tinereţe. 

Hora propriu-zisă se desfăşoară de regulă duminica şi este deschisă de flăcăii satului, 

care se prind cu mâinile de umeri, îşi frământă trupurile în salturi spectaculoase cu bătăi la 

pinteni, interpretând brâie, sarbe şi bătute cu o deosebită măiestrie. Dansurile se disting 

printr-un profound spirit naţional, autenticitate, temperament înfocat şi plin de viaţă. 

Fetele apar în horă mai târziu. De obicei ele aşteaptă ca tinerii să le scoată la horă. 

Invitaţia fetelor la horă de către flăcăi este considerată un deosebit respect, o mare stimă ce i 

se acordă fetei şi părinţilor ei. Fetele gătite în costume populare, merg mîndre şi frumoase în 

urma flăcăilor, toate vesele, îmbujorate ca nişte trandafiri, cu cosiţe frumos pieptănate. 

Flăcăii apar de pe toate drumurile şi uliţele satului, îmbrăcaţi cu bondiţe frumoase, cu 

cămăşi brodate, cu brâie roşii, ducând fetele frumoase ca florile de camp spre hora satului. 

După amiază la horă se adună tot satul şi chiar din satele vecine, atraşi de sunetele 

fermecătoare ale lăutarilor. Fetele aşteaptă cu nerăbdare să fie jucate de flăcăii ce stau în 

grupuri prin preajma lăutarilor pentru a comanda muzica preferată, o horă, o sârbă sau un 

hang, se prind de mâini făcând un cerc, apoi pe rand fiecare îşi cheamă fata pe care doreste s-

o joace. Roata mare de jucători se mişcă încet, domol, legănat, iar în mijlocul ei joacă perechi 

băiatul cu fata pe care a invitat-o la joc. 

În jurul horei stau adunaţi în cercuri părinţii tinerilor, neamuri, vecini, prieteni, bunici 

şi bunice cu zîmbete pe buze, toţi încântaţi de spectacolul horei. Sătenii încep să-şi dezlege 

limbile şi să-şi spună impresiile despre cântarea lăutarilor, despre dansatori, despre modestia 

şi eleganţa fetelor, despre costumele populare cusute şi brodate cu mare măiestrie. Cei mai în 



vârstă încep să facă comentarii şi planuri. Nevestele ţin minte pe toţi flăcăii, care şi cum au 

jucat, a cui flăcău pe-a cui fată a scos-o la joc, de câte ori a dansat-o, cum o ţinea în timpul 

jocului. La vatra horelor apar la lumina zilei tainele tinereţii, relaţiile dintre fete şi flăcăi 

devin temă de discuţie în “gura satului”. 

Românul nu-şi poate închipui viaţa fără muzică şi fără dans. Cei tineri ca şi cei 

vârstnici, dornici de frumos, merg cu plăcere la hora satului. Muzica şi dansul are un loc 

aparte în sufletul românului. Ţăranii căutau să se întâlnească la diferite sărbători festive, la 

hore, nunţi şi cumătrii, la sărbători organizate în cinstea roadei sau cu ocazia schimbării 

anotimpurilor, la tradiţionalele hramuri sau iarmaroace. 

La hora satului se zămisleau diferite planuri, multe dintre problemele cele mai 

complicate erau rezolvate anume aici. La această petrecere muzical – coregrafică sătenii fac 

schimb de gânduri frumoase şi pline de înţelepciune, tineretul nu-şi permite să vorbească 

vorbe urâte. La horă oamenii îşi făceau noi prieteni, se cunoşteau mai îndeaproape. 

Hora e o sărbătoare care leagă puterile, întruneşte şi sporeşte forţele spirituale ale 

dansatorilor, generează sentimente de unire, prietenie, veselie, dragoste, dăruire. Hora e o 

frumoasă cunună în care sunt împletite cele mai nobile sentimente şi aspiraţii. În cadrul 

ceremonialului de nuntă găsim şi manifestarea tradiţională a horei satului, ca parte integrantă 

a obiceiului de nuntă. Astfel, hora se poate începe în momentul când mirii împreună cu nunii 

se întorc de la biserică, în salonul unde este ţinută nunta şi numai după plecarea nunilor mari 

împreună cu nuntaşii acasă. În acest moment, sub auspiciile ceremonialului de nuntă, începe 

hora satului, unde pe lângă miri, participă tineretul satului. Acest moment este numit şi „jocul 

tinerilor”. În cadrul „jocului tinerilor”, ca manifestare coregrafică se abordează repertoriul 

tradiţional local de jocuri, cât şi ceremonialul de intrare în horă a tinerelor fete.  

Manifestarea durează până la momentul de ritual al nunţii, când nunii mari se întorc la 

salon, cu nuntaşii ce-l însoţesc pentru masa mare a nunţii.  

Când începe să se însereze, în horă se prind şi sătenii mai în vârstă, cei care aşteptă o 

zi intreagă să-şi dezmorţească trupurile şi picioarele în jocurile stăbune. Când se prind în horă 

aceşti oameni, cu feţele arse de soare, joacă atât de frumos, atât de elegant şi moşnegit, că 

tinerii flăcăi rămân cu gurile căscate. Încântaţi de aceste frumoase jocuri flăcăii tocmesc 

muzica potrivită şi îi invită pe bătrâni ca să deprindă de la ei meşteşugul şi farmecul jocului 

popular. 

Hora satului, acest frumos spectacol popular, se termină de obicei cu o horă mare 

plină de foc şi temperament, cu un brâu sau cu o sârbă lungă în care se prind cu toţii.  Când 

lăutarii socotesc că e de ajuns atâta joc, trec pe neobservate la un marş şi lumea veselă se 

împrăştie pe la casele lor, având ce vorbi zile întregi despre  hora satului cu jocurile ei 

ademenitoare şi nedescris de frumoase.                                                          

 

 



INFLUENȚA FOLCLORULUI ÎN MUZICA INSTRUMENTALĂ 

 

Prof. Petronela Damian 

Palatul Copiilor Iași, 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 ritmico-

melodice 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).  

Una dintre lucrările reprezentative ce pot fi studiate în cadrul cercurilor instrumentale 

este Balada pentru vioară și orchestră op.29 de Ciprian Porumbescu. Orchestra poate fi 

înlocuită cu succes de pian, astfel că se poate pune în scenă foarte ușor, cu limitare în resursa 

umană. 

Piesa este una dintre cele mai cunoscute din creația compozitorului, fiind compusă în 

1880, stilizând elemente ale doinei, baladei și romanței, și prezentându-le într-o scriitură 

instrumentală romantică, expresivă, de mare lirism. Sunetele lucrării sunt sfâșietoare, parcă 



venite dintr-o tristețe din alte timpuri, și totuși atât de autentic românească, pură, sinceră, 

răscolitoare. 

Ciprian Porumbescu folosește în această lucrare stilul parlando rubato, componentă a 

folclorului românesc reprezentată de tezaurul de doine și balade, preluând unele elemente 

metro-ritmice din cadrul acestora. Linia melodică este expusă în prima secțiune de 

instrumentul solist fiind realizată aproape în totalitate de diviziuni ritmice excepționale care 

contrastează cu acompaniamentul realizat dintr-o succesiune strict tonală de acorduri cu 

durate egale, rezultând astfel senzația de rubato. 

 

Referitor la structura discursului sonor, muzicologul Constanța Cristescu spunea că 

„investigarea fondului de manuscrise publicate în volumul Ciprian Porumbescu necunoscut 

ne dezvăluie în gândirea armonică a tânărului compozitor bucovinean o preocupare de 

conturare a specificului național prin intermediul unor soluții armonice care îmbină armonia 

tonală însușită în școala muzicală vieneză cu soluții ale armoniei modale practicată de lăutarii 

bucovineni, al căror meșteșug îl stăpânea și-l prețuia la adevărata lui valoare”. 

Lucrările muzicale instrumentale cu influențe folclorice 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. 
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FOLCLORUL PRIN INTERMEDIUL DANSULUI POPULAR 

ROMÂNESC 

 

Prof. Șchiopu Dumitru 

Palatul Copiilor- structura  Răducăneni 

 

Dansul străvechi al poporului român a început prin a câştiga expresia unei comuniuni 

etnice, îndrăgit de toate categoriile de vârstă, având un ecou sărbătoresc ocazional, intrând tot 

mai mult în rândul manifestărilor consacrate reuniunilor săteşti. Caracterul de generalizare al 

jocului folcloric străvechi românesc va reprezenta imaginea existenţei umane. 

Pentru a determina premisele etnoculturale ale coregrafiei folclorice româneşti 

străvechi, ar trebui să încercăm refacerea rădăcinilor milenare de structuri reprezentative: 

unitatea rădăcinilor coregrafice folclorice de continuitate (traco-geto-dacice), caracterul 

general valabil, armonic, definitoriu ”creaţia horală”, specificul colectiv de creaţie. 

Dansul popular românesc este o manifestare artistică colectivă care se exprimă direct, 

în mod natural şi original. Instinctul pentru ritm generează cu toată forţa şi vitalitatea creaţiile 

multiforme ale dansului popular. El exprimă, în forme variate, variaţia socială şi imaginativă 

a poporului. Legătura dintre mişcările exterioare şi ritmul lăuntric, este topită într-o unitate 

desăvârşită. Poporul trăieşte fenomenul dansului fără să adopte o atitudine deliberată, căci 

trăirea dansului în toată spontaneitatea de exprimare, este justificarea şi satisfacţia 

interpreţilor. 

Dansul popular românesc se caracterizează printr-o bogăţie nesfârşită de mişcări 

izvorâte din miile de jocuri existente, într-o mare varietate a stilurilor proprii fiecărei regiuni 

şi prin vigoarea, veselia naturală, temperamentul şi dinamismul interpretării. În construcţia 

dansului românesc se întâlnesc o mulţime de forme, o variaţie plăcută de tempouri, o ritmică 

bogată şi nuanţată. 

Unele dansuri sunt simple şi line, fără a fi totuşi naive. În simplitatea lor aparentă 

există o profunzime de concepţie şi o expresivitate directă de mare valoare artistică. Altele 

sunt vii şi îndrăzneţe, viguroase şi trepidante. Multe dansuri au un pronunţat caracter social, 

în legătură cu anotimpurile sau cu muncile agricole. 

Dansurile populare îşi au explicaţia nu numai în dansurile de toate zilele a poporului 

sau în legătură cu muncile din cuprinsul anului, ci în ele se reflectă din plin influienţa 

peisajului în mijlocul căruia iau naştere. Caracterul dansurilor noastre populare, variază după 

tipologiafiecărei regiuni, căci diferenţa de peisaj şi de atmosferă, creează o mare varietate de 

ritmuri, de compoziţii muzicale, de costume şi stiluri de dans. 



Varietatea dansurilor româneşti este aşa de nuanţată, încât repertoriul lor diferă de la 

sat la sat. În cuprinsul aceleaşi regiuni, întâlnim multe dansuri sub nenumărate variante. 

Aspectele cinetice sunt cele legate de mişcare şi se structurează orizontal în elemente simple 

şi complexe. Dansul popular românesc este foarte variat în posibilităţi cinetice, cuprinzând o 

sumedenie de mişcări. La aceste mişcări predomină, în special, mişcările de picioare în 

atitudini şi situaţii foarte diferite. Mişcările braţelor, ale corpului se coordonează cu mişcările 

picioarelor. Mişcările picioarelor pot fi pe podea sau în aer. 

Mişcarea picioarelor pe podea. Picioarele în dansul popular românesc lucrează în 

diferite poziţii. Poziţiile din dansul de caracter sunt poziţiile întâlnite în mod normal în 

dansurile româneşti, căci picioarele se mişcă în general în atitudine dreaptă, adică cu 

genunchii si vârfurile paralele. Mobilitatea genunchilor este o trăsătură esenţială în dansurile 

româneşti, căci piciorul întins se întâlneşte numai la salturile în aer şi în bătăile ardelenesti pe 

cizmă, iar la fete, în tehnica piruetelor pe călcâi. De multe ori genunchii joacă mărunt în 

contra timp pe călcătura tălpii. Jocul genunchilor este pe acelaşi plan cu jocul umerilor. 

Aceasta este o caracteristică importantă a dansului nostru popular. Aşezarea picioarelor pe 

podea se poate face cu: talpa, perniţa, vârful sau tocul. Talpa este ţinută in general în poziţia 

naturală. Întinderea vârfurilor nu se forţează niciodată. În unele mişcări vârful se desprinde de 

pe podea, dar piciorul rămâne sprijinit pe toc. În dansul de caracter românesc aşezarea 

picioarelor pe talpă se face în diferite poziţii, bine precizate. Principalele grupe de mişcări a 

picioarelor pe podea sunt paşii, care pot fi: simpli, normali, alăturaţi, nedepăşiţi, pe vârfuri, 

pe tocuri, vârf-toc sau toc-vârf, genuflexiuni, extensii, glisanţi, încrucişaţi în faţă sau în spate, 

pinteni pe podea sau răsucirea picioarelor, rotarea picioarelor pe podea. Bătăile pe podea care 

sunt: pline, cu lăsarea greutăţii corpului, în accord, fără lăsarea greutăţii corpului, glisate 

(şterse). În bătăile pe podea trecerea piciorului de pe vârf pe toc, de pe toc pe vârf, bătăi cu 

palmele pe segmentele picioarelor, bătăi pe sol cu palmele, creează o mare varietate ritmică, 

iar împreună cu grupa bătăilor tind să dezvolte uşurinţa de a executa în diferite combinaţii 

ritmice mişcările de tehnică a bătăilor.  

Măşcarea picioarelor în aer se realizeză prin ridicarea picioarelor în aer. Picioarele 

pot acţiona în diferite atitudini: deschisă, dreaptă sau întoarsă, amplitudinea ridicării şi poziţia 

articulaţiei genunchiului sunt redate prin indicarea unghiului de ridicare cu amplitudini 

diferite şi cu diferite poziţii ale articulaţiei genunchiului. Grupele de mişcări ale picioarelor în 

aer sunt diferite sărituri drepte sau prin forfecarea piciorului, pinteni,  răsuciri de picioare, 

rotări ale picioarelor. 

Mişcările de braţe însoţesc mişcările picioarelor într-o coordonare perfectă mai ales 

în jocurile ardeleneşti, unde braţele lucrează liber, pocnind din degete. Braţele sunt 

întrebuinţate diferit la jocurile noastre populare. Ele pot fi prinse de mâini sau degete, în horă, 

prinse în brâu de chimir sau bete, incrucişate la spate sau în faţă sprijinite pe umeri ca la 

sarbă, prinse de subţiorii partenerei, de braţ, de antebraţ ca la jocurile de perechi ardeleneşti, 

unde poziţia braţelor se schimbă dupa necesităţile şi estetica figurilor. Mişcarea braţelor este 

foarte importantă în dansurile de horă. Ţinuta caracteristică pentru horele lente este cu braţele 

îndoite din cot şi prinse de mâini la înalţimea umerilor. În această poziţie braţele se mişcă în 

ritmul muzicii pentru a sublinia accentele. Ele mai pot fi ţinute jos sau ridicate sus în timpul 



dansului. În oltenia dansatorii se prind in horă ţinându-se nu de mâini ci de degetele mici sau 

mijlocii. În unele regiuni la horele iuţi braţele execută înafara mişcării de accent pe muzică şi 

alte mişcări, mai complicate, ca rotaţii mici şi repezi, rotaţii cu opriri pe accente, mişcări spre 

dreapta şi stânga, înainte şi înapoi şi mişcări largi de elan. La jocurile solistice specifice unor 

regiuni, braţele creează un dialog vioi adeseori în contra timp cu mişcările picioarelor. 

În dansurile de grup există diferite ținute ale brațelor. Încrucişarea braţelor la spate 

caracteristică a jocurilor olteneşti de linie cât şi jocurile de cerc moldoveneşti. Sârbele se 

joacă cu braţele sprijinite pe umeri. În timpul jocului braţele saltă pe ritmul muzicii, înviorând 

şi înveselind întregul aspect al dansului. Ţinuta cu braţele pe umeri este proprie sârbelor din 

toată ţara. Ţinuta specifică brâului adică prinderea mâinilor în chimirul partenerului, sau 

ţinuta cu braţul drept sprijinit pe umărul celui din dreapta şi cu braţul stâng in chimirul celui 

din stânga. La brâurile pădurăneşti femeile, intercalate între bărbaţi, sprijină braţele pe umerii 

bărbaţilor, care se prind de mâini la spatele femeilor pe sub subţiotii acestora. 

În dansurile de perechi există nenumărate poziţii de braţe. Unele sunt specifice unor 

mişcări, altele sunt de trecere de la o figură la alta. Ţinuta braţelor se deosebeşte după dans şi 

după stilul fiecărei regiuni. Jocurile din Banat au mişcări de braţe foarte variate si decorative. 

Partenerii schimbă braţele dintr-o poziţie in alta, desenând graţioase linii in aer. În jocurile 

executate de un băiat cu două fete, împletiturile de braţe dovedesc bogata fantezie a 

creatorului popular, în ceea ce priveşte întrebuinţarea braţelor în cele mai surprinzătoare 

poziţii.  

La dansurile solistice, mişcările braţelor sunt mai libere. Braţele pot fi lăsate liber în 

jos aşezate pe şold sau prinse la spate, ţinute in faţă la înălţimea umerilor, în timp ce degetele 

pocnesc. Pot fi vârâte in chimir sau cu degetele prinse in răscroiala pieptarului. Ţinuta cu 

braţele aşezate pe şolduri, o întâlnim în jocurile de ansamblu şi este folosită în mai toate 

jocurile ţigăneşti şi în unele jocuri solistice. În jocurile bărbăteşti sau cele fecioreşti in Ardeal, 

flăcăii execută mişcările cu braţele tinute liber, îndoite din cot la înălţimea umerilor, în timp 

ce degetele pocnesc în timp si contra timp, subliniind ritmica bătăilor.  

Pocniturile din degete sunt caracteristice jocurilor ardeleneşti. Mişcările braţelor sunt 

combinate în aceste dansuri cu bătăi din palme, bătăi pe carâmbul cizmei, pe pulpă sau pe 

coapsă. Există mai multe stiluri de a bate cu palma pe cizmă. Bătăile din palme se întâlnesc 

nu numai la figurile fecioreşti de bătaie pe cizmă ci şi la unele dansuri de ansamblu, unele 

brâuri si jocuri bănăţene.  

În dansurile cu obiecte cum sunt ciomegele la Căluş, sucitoarele, bota sau bâtele la 

jocurile ciobăneşti, mişcările braţelor depind de posibilitatea de a mânui obiectul respectiv. 

Ciomagul, bota sau băţul nu sunt numai un sprijin pentru salturi, ci şi un element decorativ si 

un simbol. Unele din ele sunt lucrate din brad şi sculptate cu măiestrie de jucători.  

Ţinuta corpului în dansul românesc este dreaptă, liniştită şi mândră. Corpul nu 

execută întoarceri precitipate, aplecări rupte sau schimbări bruşte dintr-o atitudine în alta. În 

horele iuţi olteneşti, din pricina repeziciunii paşilor, corpul jucătorilor este aplecat înainte 

spre centrul horei, iar în jocurile de linie corpul se apleacă mult în faţă pentru a creste elanul 



mişcării generale de înaintare. În jocurile învârtite din Ardeal ţinuta fetelor este remarcabilă 

prin sobrietate şi eleganţă. Ele execută figurile cu precizie in jurul băiatului sau pe sub mână, 

înşurubând piruietele pe călcâie pe o verticală perfectă.  

Capul in dansul românesc se ţine întotdeauna drept, demn, fără afectare sau aroganţă. 

Dansul românesc nu cunoaşte mişcări speciale pentru cap. Interpreţii privesc totdeauna în 

direcţia mişcării.  

Umerii au un rol important în dansul românesc. Ţinuta lor iniţială este dreaptă şi 

neîncordată, iar în timpul dansului se mişcă vizibil, ridicându-se şi coborându-se. La hore, 

umerii se lasă antrenaţi de mişcările braţelor. La sârbre, umerii saltă pe accentul pasului, 

antrenând si braţele, care flutură într-o mişcare uşor ondulată. La brâie, jocul umerilor este şi 

mai intens. Ei sunt tremuraţi în mişcări mărunte, în sus şi în jos, sau scuturaţi cu putere spre 

faţă şi spre spate, în ritmul viu al jocului.  La jocul de doi unde umerii saltă atât de sugestiv, 

încât jocul pare a-şi menţine ritmul, numai prin această înălţare şi coborâre a lor. Pentru a 

executa uşor aceste mişcări, fata prinde băiatul aşezând braţul ei stâng pe umărul lui drept şi 

cu mâna dreaptă pe după talie, astfel că umerii lucrează liberi si neîncordaţi. Jocul umerilor 

dă un colorism specific dansului popular românesc.  

Aspecte generale ale mişcării în dans sunt: desfăşurarea în spaţiu și tempoul. Sunt 

dansuri care se desfăşoară pe loc, cu deplasare înainte şi înapoi, cu deplasări bilaterale, cu 

ocolirea spaţiului de joc şi figuri executate pe loc la comandă, totul executat după voia 

jucătorilor sau la comanda celui care conduce. Există o mare diversitate de tempouri specifice 

fiecărui joc, diferite de la o zonă la alta. Cel mai întâlnit este tempoul vioi specific zonei de 

sud (Oltenia, Muntenia, Dobrogea) şi mai redus în Ardeal, tempoul moderat cu mai 

marereprezentare în Ardeal, tempoul lent întâlnit în aceiaşi zonă, tempoul accelerat specific 

zonei sudice dar şi Moldovei de Nord şi tempoul rapid întâlnit sporadic în Oltenia. 

Mişcarea este legată de aspectele cinetice, căpătând în dans forme plastice, cu o 

structură compusă din diferite elemente simple sau complexe. Descompunând forma integrală 

a dansului în unităţile sale cele mai mici, reprezentate prin mişcări simple (pas, săritură, 

balans, etc.) se ajunge la cele mai simple elemente. 

Elementul coregrafic este compus din faze ce pot fi analizate teoretic separat, are 

calitatea ca prin fuzionarea cu alte elemente să formeze grupe de mişcări legate între ele. Prin 

repetarea identică sau alternantă a elementului coregrafic se formează o succesiune de mişcări 

care, în cadrul dansului poate avea un rol introductiv sau de legătură între două unităţi.  

Celula coregrafică este o unitate de mişcare ce are în desfăşurarea dansului o oarecare 

independenţă. Este o entitate mică, formată din două trei mişcări, cu o anumită configuraţie 

(de ordin ritmic sau cinetic) şi se grupează în jurul unui accent principal. 

Motivul coregrafic este cea mai mică entitate a dansului, care exprimă o imagine 

artistică (coregrafică). Are construcţie bine definită în care mişcările stau în raporturi fixe 

între ele, având, de cele mai multe ori, două accente principale. Funcţia sa este, ca prin 

anumite procedee de construcţie, să realizeze entităţi coregrafice mai mari. În anumite cazuri 



(în dansurile de construcţie motivică) el poate înlocui figura coregrafică. Analiza cinetică a 

dovedit că există mai multe categorii de motive. 

Motivele simple sunt cele mai frecvente, întâlnite în toată ţara, au gradul cel mai mare 

de răspândire. Motivele cu bătăi, executate pe sol, au un grad ridicat de răspândire în 

Moldova, Banat, Ardeal, Oltenia şi Muntenia, la acestea se adaugă şi bătăile în pinteni, cu o 

frecvenţă ridicată în toate zonele ţării. Motivele cu cîrlige în faţă sau în spate (paşi 

încrucişaţi), frecvente în Oltenia şi Muntenia. Motivele cu rotiri, învârtirile pe sub mână, au o 

frecvenţă mare în Ardeal şi Moldova, redusă spre zonele subcarpatice , foarte rar întâlnite în 

Oltenia si Muntenia. Motivele de bătăi cu palmele se întâlnesc sporadic peste tot, însă 

frecvenţă mare o au în Ardeal, în jocurile cu bătăi pe anumite segmente ale picioarelor, 

ponturile, întâlnite şi în Crişana. Motivele manuale, de trunchi, cu ustensile (baston, bîtă, 

basma, batistă), sunt rare în jocurile româneşti, o frecvenţă mare întâlnim în Dobrogea. 

”Figura coregrafică constituie entitatea cea mai importantă din punct de vedere al 

exprimării artistice. Figura trebuie înţeleasă nu numai ca o sumă matematică a motivelor care 

o formează, ci ca o entitate superioară calitativ, expresia unui conţinut de idei bine 

determinat. O figură prin repetare poate, în multe cazuri să constituie un dans. Din punct de 

vedere alconţinutului şi dimensional, în cazul dansurilor concordante cu muzica, figura 

corespunde cu fraza muzicală. Ca şi conţinut coregrafic (cinetic), figurile pot fi omogene şi 

eterogene”.În construcția dansurilor și având în vedere organizarea figurilor acestea pot avea 

o introducere, care constituie pregătirea seriilor de paşi prin producerea impulsului necesar 

executării figurii, un schelet principal, care reprezintă partea ei compactă (tema acesteia) și 

un final, care reprezintă concluzia figurii, constituind uneori o pauză necesară reluării figurii, 

reprezentată uneori de un pas cu valoare lungă, pătrime, întâlnit foarte des în jocul popular 

românesc. 

În succesiunilor figurilor se poate avea în vedere alternarea plimbărilor cu figuri de 

virtuozitate, aspect ce are legătură cu desfăşurarea în spaţiu a jucătorilor şi cu periodicitatea 

repetării figurilor. Pot exista comenzi, acestea reglementând succesiunea figurilor prin 

strigături speciale, care indică mişcarea următoare. În această cauză este nevoie de prezenţa 

unui conducător. 

Dansul luat în întregul său prezintă o adevărată poliritmie. Combinaţiile valorilor 

ritmice dau naştere la diverse celule şi motive ritmice: celule binare (anapest, spondeu, 

dipiric, dactil); celule sincopate (amfibrahul); celule asimetrice (binare, ternare, cuaternare). 

O caracteristică a ritmului dansului tradiţional românesc este gruparea diferitelor celule în 

formule de câte două măsuri.  

După cum decurge desfăşurarea dansului, un rol important îl are strigătura cu rol de 

comandă care determină schimbările de figuri sau direcţie, strigăturile legate de conţinutul 

dansului, constituind introducerea  sau schimbarea figurii ce urmează, cât şi strigăturile cu 

caracter satiric, improvizate sau intrate în repertoriul lui. Acestea sunt executate după anumite 

reguli, putând fi strigături solistice, în dialog sau în funcţie de specificul local. De obicei cel 



care conduce dansul este cel care iniţiază comenzile, pe care le poate continua singur sau cu 

concursul celorlalţi. 

Forma geometrică de desfăşurare a dansului are o mare importanţă şi este strâns 

legată de clasa în care se încadrează dansul respectiv, sistemul de clasificare prezentat având 

la bază aspectele legate de forma de desfăşurare,  de zona de provenienţă, de numele 

dansului, de existenţa unui conducător, sau a unui grup de conducători care sunt aşezaţi de 

regulă la capătul formaţiei în direcţia de deplasare, în cazul unui cerc deschis sau semicerc. 

Formele de desfăşurare au o mare importanţă şi orice schimbare a formei de desfăşurare 

transformă caracterul dansului. Formele tradiţionale întâlnite sunt cercul, cercul deschis, 

semicercul, dansurile de linie mică, coloană, circular fără priză. 

Ţinuta braţelor este strâns legată de forma de desfăşurare, diferenţele fiind 

determinate de necesităţile funcţionale, ţinuta braţelor fiind legată de mişcarea formaţiei . 

Dansurile de cerc, cerc deschis si semicerc folosesc diferite ţinute de mână sau pe umeri, cât 

şi de talie încrucişate în faţă sau în spate, ţinută care se regăseşte şi la jocurile de linie mică. 

O ţinută aparte audansurile de perechi, există o mare varietate de ţinută a braţelor: prinşi de 

braţe în faţă jos sau sus, îndoite sau drepte, încrucişate la spate sau în faţă, pe după gât, sau 

prinşi de o singură mână, cât şi combinaţii ale acestor ţinute. La  jocurile fecioreşti braţele 

sunt libere şi acţionează independent executând anumite bătăi pe anumite segmente ale 

corpului sau picioarelor. Indiferent de ţinută, rolul acesteia este acela de a crea între membrii 

grupului o unitate ritmico-dinamică cu rol de a păstra un echilibru în mişcările executate. 

Componenţa pe sexe a formației în dans este o alta trăsătură caracteristică, astăzi mai 

puţin pregnantă. Există dansuri mixte prin excelenţă, horele, sârbele, jocuri de femei specifice 

fiecărei zone, Crăiţele, Crihalma, Purtata fetelor de la Căpâlna, Jocul găinii, Jocul salbelor, 

Jocul Colacilor şi altele, precum şi jocuri bărbăteşti: Brâiele, Jocurile fecioreşti, Dansuri 

rituale (Căluşul, Căluşerii, Căiuţi),   

 

Bibliografie 

Andrei Bucşan, Specificul dansului popular românesc,  Bucureşti. (1971) 

Anca Giurchescu, Analiza structurii dansului popular românesc, R.E.F, nr.5, Bucureşti. (1967) 

 

 

 

 

 

 

 



FOLCLORUL ÎN EDUCAȚIE – FRĂMÂNTĂRI ȘI GÂNDURI 

 

Prof. Dan Cernat 

Palatul Copiilor – structura Podu Iloaiei 

 

“E păcat cum că românii au apucat de-a vedea în basm numai basmul, în obicei 

numai obiceiul, în formă numai forma, în formulă numai formula. Formula nu e decât 

manifestațiunea palpabilă, simțită, a unei idei oarecări. Ce face, de exemplu, istoricul cu 

mitul? El caută spiritul, ideea acelor forme, cari ca atare sunt minciune şi arată că mitul nu 

e decât un simbol, o hieroglifă, care nu e deajuns ca ai văzut-o, că-i ţii minte forma şi că poți 

s-o imiți în zugrăveala pe hârtie - ci aceasta trebuie citită şi înțeleasă.” (M. Eminescu) 

"Născută din suferinţa poporului nostru, prigonit de năvălitori, muzica sa este 

dureroasă şi nobilă, chiar în ritmurile săltăreţe ale dansurilor. Aşa cum e, această muzică 

este una din comorile cu care se poate mândri România"- G. Enescu.  

 

Așa cum spuneau mai marii intelectuali ai țării noastre, încă de acum 100 ani, 

România are un tezaur şi un patrimoniu cultural imaterial inestimabil, care însă trebuie 

pătruns şi înțeles. Or, din păcate, în zilele noastre, în acest secol al vitezei, nu se întâmplă 

asta, ba dimpotrivă, totul este superficial şi grăbit, având „pecetea” şi fiind mereu sub  

presiunea contratimpului... „Urgențe peste urgențe; Priorități peste urgențe şi urgențe peste 

priorități!” şi nu mai avem timp pentru esențial! Nu mai avem timp pentru noi, pentru sufletul 

nostru, darămite pentru sufletul acestui popor, rănit de atâtea ori în decursul veacurilor, cu 

răni sângerânde care nici nu apucau să se cicatrizeze şi erau acoperite de răni noi şi mai 

adânci.... Dar, după cum bine zice Friedrich Nietzsche – ce nu te omoară te face mai puternic! 

– așa s-a călit şi s-a întărit poporul român, prin durere şi suferință, iar ca acestea să fie mai 

suportabile, erau defulate prin cântec, prin bocet, prin poezie, prin dans, prin muzică şi 

transmise prin viu grai, din generație în generație, contribuind astfel la formarea şi 

îmbogățirea folclorului românesc. Bineînțeles, de-a lungul timpului, acesta a fost îmbogățit şi 

diversificat.  

Unele elemente au fost înlocuite şi uitate, altele au suferit o schimbare de formă şi 

conținut, altele au fost împrumutate şi preluate de la alte popoare, căci așa suntem noi, mereu 

buni la inimă şi primitori cu toți, încât am fost şi suntem în stare să renunțăm la noi şi la ceea 

ce ne definește în favoarea străinului şi străinilor, din bunătatea sufletului românesc şi din 

frica de a nu supăra pe ceilalți. Astfel, treptat, am ajuns să ne dezicem de identitatea noastră 

ca neam şi de ceea ce ne reprezintă şi ne caracterizează pe noi ca popor, primite moștenire de 

la înaintașii noștri, fie din rușine, fie din indiferență, fie din ură pentru acestea. Dar indiferent 

de motiv, rezultatul este același – erodarea şi denaturarea folclorului românesc. 



Din păcate, astăzi, în trendul de globalizare şi uniformizare mondială, acest folclor 

este văzut ca o piedică în calea progresului şi a emancipării culturale, chiar de unii dintre 

semenii și conaționalii noștri.  Este considerat ca ceva învechit şi primitiv, locul căruia ar fi, 

în cel mai bun caz, într-o arhivă de muzeu. Paradoxal este, totuși, că după ce s-a reușit să ni 

se impună acest tip de gândire şi de abordare, să ni se șteargă din mintalul social, am ajuns să 

ne vină profesioniști şi teoreticieni ai armoniei dezvoltării, din afară, şi să ne învețe copiii – 

jocurile cele mai uzuale, pe care le practicau bunicii şi străbunicii noștri în copilăriile lor.  

Dar cine să mai știe aceste lucruri, sau cine să le recunoască dacă au fost date uitării 

intenționat, sub pretextul că nu este „cool”, nu este în trend, sunt rele, urâte etc. Mai nou, a 

început să reapară, pe alocuri, interesul pentru folclor, dar, bineînțeles, superficial tratat, şi 

agresiv promovat doar în scopul de a obține beneficii materiale şi financiare. Astfel, datorită 

acestor kitsch-uri intens promovate de către unii, cu scopul amintit mai înainte, prezentate ca 

fiind elemente de folclor autentic şi tradițional, persistă deja de ani buni, comentariile, 

dialogurile, monologurile, discuțiile, certurile, dezbaterile pe tema utilității folclorului, mai 

ales în epoca tehnologică avansată, în care trăim. Bineînțeles, ca în orice dezbatere, societatea 

s-a divizat în susținători și în acuzatori ai folclorului, precum şi ai introducerii folclorului în 

educație. 

Dacă e să ne raportăm la copii şi la procesul lor de învățare (dar nu doar la copii, ci 

chiar și la adulți) observăm și e constatat de mult timp că asimilăm și învățăm mult mai ușor 

orice ni se predă, dacă teoria este prezentată sau însoțită de practică. Cel puțin, informația 

respectivă, garantat, va rămâne în memorie o perioada de timp, mult mai mare, comparativ cu 

situațiile când ni se prezinta doar teorie, indiferent de subiectul abordat. Astfel va fi şi cu 

folclorul. Atât timp, cât ne vom rezuma şi ne vom axa să-l introducem în educație doar ca o 

altă materie de studiu, stufoasă și învelită cu multe straturi de teorie, nu vom face decât să 

îngreunăm înțelegerea acestuia, ba mai mult, să creștem o stare de frustrare şi de antipatie 

față de folclor.  

În schimb, dacă am aborda subiectul folclorului, ca o invitație practică de 

redescoperire şi de cercetare a lui, de către copii, de la cele mai fragede vârste, prezentând-l 

într-o formă cât mai creativă şi atractivă, astfel încât să stârnim curiozitatea şi dragul de a 

cunoaște şi de a explora folclorul, cred că am asista la o resuscitare a poporului român, 

adormit parcă de ceva timp, în privința folclorului şi i-am reda esența şi viața de care a fost 

lipsit, fără voia sa, dar cu complicitatea noastră, voită sau nevoită, dar manifestată prin 

indiferența cu care am lăsat folclorul să se piardă şi să se degradeze.  

În zadar trăim cu expectanțe din partea tinerei generații şi a copiilor noștri, să 

transmită folclorul mai departe sau să-l prezinte la standardele cele mai ridicate, când noi 

înșine nu îl înțelegem, dar nici nu depunem un minim de efort să-i pătrundem mesajele, 

trăirile, emoțiile. Am ajuns să-l consumăm exact așa cum ni se vinde, la modul cel mai direct 

– ca pe o marfă de tarabă, cu fel şi fel de izuri, forme şi conținuturi. Superficialitatea care ne 

caracterizează societatea zilei de astăzi va duce ușor – ușor, la extincția noastră culturală, atât 

la nivel de țară cât şi la nivel global. Recent, a fost făcut un studiu, în care – cel mai mare 

violonist al prezentului, timp de 6 ore, îmbrăcat ca un cerșetor, a cântat cele mai cunoscute 



opere ale marilor compozitori din toate timpurile, într-o stație de metrou, unde era un flux 

enorm de oameni, intr-un stat din SUA.  

Din miile de oameni care au trecut prin zonă, doar câțiva – până în 20 ca număr, au 

fost interesați să petreacă doar câteva secunde să asculte, dintre aceștia, cei mai mulți au fost 

copii, dar care nu au fost lăsați ci trași de părinții lor grăbiți de a ajunge undeva. În zilele 

următoare, au fost puse în vânzare câteva mii de bilete pentru concertele susținute de același 

violonist şi acestea au fost epuizate în 2 ore.... Se pot trage multe concluzii din acest 

experiment social în privința culturii şi a dezvoltării simțului etic şi cultural. Şi vorbim de 

SUA, o țară dezvoltată din toate punctele de vedere, ca să nu lăsăm loc cârcotașilor care vor 

veni cu scuze că o fi fost vreo țară, ca Romania, înapoiată din punct de vedere social şi 

cultural, din cauza folclorului sau – care este o piedică în emanciparea țării noastre şi ne ține 

încă în evul mediu.... 

Orice am încerca să transmitem copiilor noștri, orice am încerca să îi învățam – 

dincolo de vorbele noastre, ei vor „auzi” mai întâi faptele noastre, trăirile noastre, emoțiile 

noastre. Dacă noi vom încerca să îi educăm din punct de vedere cultural, dar noi înșine nu 

vom crede cele spuse, ci vom înșira doar teorie lipsită de esență, trăire şi rost, cu siguranță 

vorbele noastre nu își vor atinge scopul ci se vor izbi de un zid şi vor cădea la poalele acestui 

zid de indiferență crescut tot de noi, în urmașii noștri.  

Pe de o parte suntem atât de infatuați şi plini de sine, încercând să atingem centrul 

universului cu degetul mic, prin lungile discuții, dezbateri, prelegeri, dar mai ales, 

monologuri, despre importanța folclorului şi a autenticului românesc, făcându-l atât de greu 

de înțeles şi de pătruns, dar mai mult de atât, atât de greu de atins, încât rămâne atârnat acolo 

sus, în cornul lunii, unde a fost agățat de corifeii folclorului, sau de cei cu pretenții de corifei, 

în așteptarea unei eclipse totale de soare, în urma căreia să ne luminăm cu toții, o dată cu 

reapariția soarelui. Doar că ajung să aibă soarta demiurgului, iar noi – restul, rămânem 

aceleași deșerte idealuri, ce durăm în vânt, sortite hazardului. În astfel de situații, nici nu 

putem vorbi de vreun succes al folclorului în educație, căci este omorâtă din fașă, orice 

dorință de cunoaștere, de cercetare şi de explorare a folclorului intangibil, exact de cei care ar 

trebui să depună eforturi pentru perpetuarea, înțelegerea, îndrăgirea şi asimilarea acestuia.  

Astfel, dacă nici cei puțini nu sunt încurajați şi sprijiniți să cunoască şi să pătrundă 

folclorul, dând dovadă de interes în acest sens, cum putem să ne așteptăm ca folclorul sa fie 

îmbrățișat de ceilalți care, ori sunt indiferenți față de acesta, ori, mai rău, sunt împotriva lui? 

Căci pe de alta parte, suntem atât de dornici şi nerăbdători să împrumutăm de la alte popoare, 

fel şi fel de obiceiuri culturale şi sărbători străine de poporul nostru, doar din dorința de a 

avea atenția celorlalte popoare, de a ne face remarcați, de a fi considerați la fel ca ei, pentru 

ca preluam şi ne împământenim cutumele lor, scuipând, înjurând şi renegând, în același timp, 

tot ce provine din sufletul poporului nostru...Or folclorul ăsta este – sufletul acestei 

națiuni. Este cumulul trăirilor, emoțiilor, experiențelor neamului nostru, așternute în vadurile 

istoriei pe acest pământ! Deci ne renegăm propriul suflet al acestui neam! Dar ce va da omul 

la schimb pentru sufletul său? O lume întreagă de va avea, iar sufletul și-l va pierde, la nimic 

nu-i va folosi! Oare chiar suntem sortiți extincției, vânzându-ne sufletul pentru cei 30 de 



arginți, ca Iuda? Ne-am lepădat de noi înșine, ca neam, ca națiune, ca moștenire cultural-

spirituală, renegând obârșiile!  şi deși cocoșul a cântat, de nenumărate ori, vădind trădarea 

noastră, noi încă suntem în amorțire, ba parcă ne şi opunem trezirii! Oare de ce? De frică, din 

neștiință, din mândrie, din prostie? Daca ar fi din neștiință – păcat nu am avea, dar mă tem că 

nu ăsta este motivul...  

„Lăsați copiii sa vină la mine!” -  suna cândva o chemare! şi acum mai răsună, dar 

doar în urechile celor ce vor să audă... Lăsați copiii să cunoască şi să descopere sufletul 

acestui neam! Ajutați-i şi oferiți-le tot ce este necesar să redescopere folclorul! Rău nu le va 

face, ci dimpotrivă, vor învăța să devină mai puternici şi mai destoinici, aidoma strămoșilor 

noștri ce ne-au lăsat această moștenire! 

Educați copiii în folclor, dar nu-l denaturați!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFLUENŢA FOLCLORULUI ÎN EDUCAŢIA COPIILOR 

 

Prof. Claudia Martinică 

Palatul Copiilor Iași 

 

Etnografia şi folclorul sunt două discipline înrudite, foarte importante în educaţia unui 

individ şi prin urmare în educaţia copiilor. 

Etnografia studiază viaţa tradiţională, cultura materială iar cea de-a doua cultura 

spirituală. Toate trăirile umane sunt exprimate prin poezie şi cântec, acestea fiind nelipsite 

din viaţa noastră, încă de la naştere şi apoi trecând prin toate etapele vieţii. Expresia stărilor 

sufleteşti trăite de individ şi de colectivitate, lirica populară dezvoltată ca şi cea scrisă, variate 

game de teme şi motive. 

Acestea sunt în strâns raport cu însăşi stările sufleteşti ale omului, aceleaşi 

pretutindeni, dar şi cu solul, fauna şi flora, cu cerul patriei şi desigur cu geniul fiecărui popor. 

De aceea, oricât de generale sunt sentimentele de care sunt cuprinşi creatorii anonimi şi 

masele de ascultători, ele devin particulare fiind în dependenţă de etnos, de specificul 

naţional. 

Educaţia timpurie, sădeşte în sufletul copilului dragostea de neam, de frumos, de 

spiritual, pentru fiecare popor în parte. Cultura folclorică este amplă, ea cuprinzând 

întâmplările, trăirile reale ale predecesorilor noştri, transmise pe cale orală, de la un individ la 

altul, ajungând să nu se piardă şi să ajungă obiect de studiu pentru elevii noştri. 

Prin povestirile superstiţioase tradiţionale, în trecut, omul din popor căuta să dea 

răspunsuri la întrebările de felul acesta: de ce soarele şi luna nu se întâlnesc niciodată; în 

cazul eclipselor cine mănâncă soarele sau luna, apoi cât de mare este pământul, cine a făcut 

dealurile, văile etc. Aceleaşi întrebări şi le pune cu siguranţă fiecare copil, fiecare elev. 

Motivele şi celule acestor realităţi au fost deseori folosite în domeniul creaţiei 

muzicale constituind punct de plecare din care au fost dezvoltate lucrări şi compoziţii mari. 

Compozitori tineri şi maturi, onorante personalităţi, în deplină putere de creaţie, 

pătrunşi de înaltul sentiment al dragostei pentru folclor, şi-au pus la dispoziţie lucrările lor cu 

încrederea că ele vor ajunge unde trebuie. 

Astăzi, rolul acestor tipărituri nu este doar unul de interes intern. Universităţi din 

întreaga lume, institute şi organizaţii non-guvernamentale, diverse societăţi culturale şi arhive 

internaţionale sunt preocupate din ce în ce mai mult de un nou domeniu al cercetării, cel al 

antropologiei umane, care au ca obiect studiul originii şi evoluţiei lumii. 



Prin urmare, în folclor, în muzica noastră populară putem găsi frumuseţi neasemuite. 

Folclorul este un tezaur de artă adevărată, din care înaintaşii noştri s-au inspirat şi s-au definit 

ca popor, iar urmaşii au avut drept model tot ceea ce astăzi reprezintă autenticitate şi valoare 

în viaţa de zi cu zi. 
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