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structurii psihicului individului" :i. Ideea se întîlneşte cu aceea a 
marelu~ dascăl Spiru Haret, care dovedise atîta clarviziune cînd, 
în rezoluţia din 1898, a susţinut - vorbind de perfecţionarea în
văt:1mîntului nostru muzical - că acesta"... nu va fi nuţional ~i 
raţional, cîtă 'Teme nu ,.a m·ea ca fundament geniul muzit-al al 
nostru" 1. 

Dacă ne angajăm însă pe drumul dezvliluirii vechimii preo
cupărilor pe care se clădeşte tema noastră, nu putem ignora con
tribuţia valoroasă a lui Titu Maiorescu, care în 16G6 cerea : 
„Introducerea cintec1:1l,ui popular ca materie de studiu în programa 
de invăţămint'· prevă:i:înd „deprinderi speciale pentru cunoaşterea 
şi transcrierea melodiilor naţionale" 5. Reîntorcindu-nc acum la 
Spiru Haret - cel care prin c'irculara din 28 martie 1902 (nr. 9445) 
fact• un pas mai departe, dovedind echilibru în concepţie - sem
nalăm valoarea opiniilor sale, clin care cităm : „Scopul introduce
rii studiului muzicii în învăţămînt nu este de-a încărca pc şcola
rii noştri cu nişte cunoştinţe pur teoretice, ci de a-i învăţa să cînte 
Şi s<.\ cînte anume bucăţi de acelea care să aibă puterea de a-i mişca. 
Nici un fel de compoziţie nu atinge mai bine acest scop decit bu
căţile de muzică românească ... Nu vo'im să zicem că educaţia mu
zicală a tinerimii să fie de tot unilaterală. învăţarea de coruri din 
opere, de compoziţii de maeştrii mari trel::luie şi ea să nu lipseasc5., 
dar. riu trebuie să ocupe tot locul. Din contră, locul principal trc
l:>liie să·+ ocupe muzica. românească" G. 

> , pa.c~ :i:i'q~iWle',a,tii01ate apar doar ca străfulgerări ce împrăş
·t,i.,e pez:t~:i:t! µn :.rn_om~nt lumină în jur, pentru a se pierde apoi din 
Upş~,,i;Je.;c9p.ti0:µtî,ţ<J.t\:\ ele nu sînt deloc întimpliitoare, c;'.'tci se între
p~tfq#'r;E~Wpri:locupărl similare pe plan european . 
. : ·:t.a ~qce~ut de secol (1901-1905), adici'i exact atunci cînd 
Ş~,~J.'.µ''Nâ~~t îşi afirma punctul de vedere, Gt'rman'ia consemnează 
Jţl,,·j,$t()ţ$a ,peci;:igogiei o mişcare împotriva intelectualizării excesive 
Şi, p~1~ţru p~qmovarea educaţiei arl!istice. Ca expresie a tezei ccn
ţi~le ,~'mişcării : „Apropierea de viaţa artistică a poporului", în 
educaţia muzicală se stabileşte principiul că factorul de bază ai 
educaţiei muzicale este cîntecul popular german (s.n.). 

3 G. Breazul : Educaţie şi instrucţie, în voi. .Muzica românească de 
azi", Buc., 1939. p. 494-495. 

" D, G. Kiriac: Pagini ele corespondenţă, ediţie îngrijită Şi adnotată d~ 
rr"itus Moisf'scu, F:dil. mm:., Buc. 1974. p. 14. 

:; G. Breazul : Educaţie şi instrucţie, în voi. .Muzica românească de azi", 
Bu~. 1939, p. 550. 

ti Spiru Haret : Circulara din 28 aug. 1902, apud G, Breazul : Un capitol 
de educaţie muzicală, Cartea Românească, Buc., 1937, p, 40-:-4j, , 
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· în primele decenH ale secolului nostru, aproape toţi cugetă-
. torii cxalti1 originalitatea cintccului popular şi încep a înţelege 
ceea ce · l-;eorgc! l3re<1zul a intuit atît dt~ clar şi a exprimat 
în· cuvintele : „Opera de educaţie presupune în prealabil un ante
cedent, o corectă realitate psiho-nzică dP la care porneşte ... care 
indică direcţia şi modul cum educaţia urmează a fi săvîrşită. O 
necesară asemănare, afinităţi elective, pot1~viri structurale trebuie 
să existe> între formele de viaţă şi între puterile cuprinse in valo
rile spiriţuale". i 

Dacă George Breazul a intuit şi a şi formulat un crez, mai 
era încă un pas de făcut pînă a face să înţeleagă şi să convingă o 
întreagă generaţie de faptul că valorile închise în melosul popular 
trebuie şi pot servi ca bunuri educative. Adevărul era condiţionat 
de o seamă de cercetări, în egală măsură de istorfografie, folclor 
şi pedagogie muzicală. Personalităţi reprezentative ale muzicologiei 
româneşti şi europene au studiat şi contfauă să cerceteze, apro
fundînd, problemele folclorului muzical. Am semnala, spre exem
plu, convingerea afirmată cu atîta fermitate de compozitorul şi 
pedagogul maghiar Kodaly Zoltan în cuvintele: „Comoara cînt~
culut nostru popular, inseamnă culturii". s 

Problema capătă acum o altă perspectivă, căci spre această 
lume de valori se îndreaptă vederile mai tuturor creatorilor, influ
enţînd in sens pozitiv mişcarea de valor'.ificare a tezaurului folclo
ric. La început de secol, în judecăţile de valoare ale operei de Liftă 
se acreditează tot mai mult ideea că unul din c11teriile de apre
ciere o constituie „matricea stilistică" a artei poporului respectiv. 
Iar ceea ce a notat M!hail Sadoveanu acum o jumătate de veac cu 
privire la literatură, este întru totul valabil şi pentru creaţia plas
tică şi muzicală : „N-au adus... lucrări de valoare decit cei care 
au avut în vedere elementul statornic al neamulu~ nostru : p:iporul 
cu limba lui".9 Realităţi obiective ca cele amintite trebuie să consti-
tuie principii călăuzitoare, atît în activitatea de creaţie cultă, cit şi 
în cea educaţională în domeniul artei. 

·Terenul era pregătit pentru transformări esenţiale care, indi
ferent de domeniul care îl vizau, răspundeau unui concept uman 
contemporan, cuprins de astă dată într-un cuvînt : poporul. 

7 G. Breazul : Muzica românească rle azi, Buc. 1939, p. 494-495. 
~ Szonyl Erzs••brt : A zenei irâ.s-olvasâ.s moclsZ<'rtana. Budapes·t. 196J. 
~ M. Sadoveanu: Poezia populară, F..ditura Junim(•a, Ia~i, 1981, pg. 

32-:J3. 
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Tf'ma c·e·· ne-am propus a o dezbate, aceea a fundamentării 
procesului·. de cdtic<lţie muzicală pe valorile folclornlui, pretinde 
în primul tind ·a argumenta în favoarea acestui punct de vedere, 
şi deci <i · ofoti suport problemei ; apoi, a dezvălui importanta ~i 
actualitatea d;· ·şl în sfîr~it, a releva o sumă de realităţi ce permit 
a redeschid<', ~1 repune în discuţie tema, subliniindu-i contC'mpo
raneitateu. Aceasta doar ca prolegomene la temă, miezul ci a\'înd 
menfrea· să ofore soluţii la mulimea problemelor pc care il' ridică 
rdaţia proces' de îm'i:iţămînt~valori ale folclorului, şiiinţa se!Pct[1rii 
m:::teri-alullii, -ca ~i mctodnlogia utilizării sale, toate acestea ,;ub!: -
niind nect•sitatca c1moa~tl'rii problemelor de cMrc spec'.ialistul din 
domeniul ihslruirii muzicale. 

Ne <·1~ez:im ;::c fundalul unui secol şi jum[1tate de c[1utări, <::cr
cc·if!ri f:11:·iJ;;,;ate în valoroase studii cc p<ir a-şi tragl' sorgin'.l·!,1 din 
nepreţuitele intuiţii şi_ preocupări ale lui Gottfricd Hercler, cel care 
in lucrarea Idei cu priuire la filozofia omenirii pledeazr1 pentru 
libertatea popoarelur de a se exprima in propriile graiuri. Din Ofk•ra 
herderiană străbat idei C<: acelea ale dezvoltării limbii, culturii şi 
literaturii Paţionalc, a preţuirii şi valorificării culturii populare. 
De la aceasti:i sursă - din care au izvorît îndemnuri ~i înriuriri,' 
şi pin~ la C. A Hossetti, ce. susţine că „ ... viaţa şi poezia cea a:!C'~ 
vărată este în 1rnţie'' 1, şi Titu Maiorescu, cel care constata că 
trăim o epocă în care, nelată cu interesul pentru limbă, liwrn1ur:1 
şi teatru. „se ar~1tase clar şi originalitatea producţiei muzicale a 
popori.II ul..."~ --- străbat peste veacuri necurmate !>trăda.n.ii ce tcwtc 
conyerg spre· iluminarea aceluia!?i adevăr_: popoarele au dreptul să 
respire prin proi)riile valori spirituale. 

Pc plan educaţional, acl0vărul concluec spn' axioma funda
nwntală formulată dl' G. Kerschenstciner în termenii : „Educaţia 
individului nu C'Ste nosibilă decît prin acele bunuri culturalP a 
căror structura. spirituală este aclccvută pe <le-a întrt:gul :o;au parţiel 

1 V. Neica : C. A. Rossctti, Bucureş",i, 1!!70, p. ;)16. 
' G: Breazul'; Jnmjţăm!ntui muzical. in Ţara Rom.ân.-asră, în ,Pagini 

din Istoria milziciJ româneşti", Edit. inuzicrilă, Bu~ureşti, 1970, p. I H-!15. 



Sintetfaind şi concentrind toată această realitate . .favorabilă 
genezei unui nou concept de educaţie, menit a valorifica fondul de 
aur al creaţiei populare, George Breazul scria: „Nicicînd ca în 
arta veacurilor noastre, după cum altfel este de aflat si în activi
tatea politică şi soc.'ială, de cercetare şiinţifică şi invenţiuni tehnice, 
poporul cu nevoile sale, cu înclinaţiunile şi dispoziţiile sale de 
creaţiune şi percepţiune şi, mai cu seamă cu ceea cc izvorăşte din 
adîncurile conştiinţei sale şi relevă genii.ul rasei, ceea cc este popu
lar, al poporului şi adnd sorgintea în popor, nu a constituit fo
carul central al preocupărilor lumii ca în artil şi ştiinţa vremurilor 
noastre·' 10„. pentru a continua pe o lfoie .ce-l alătUră cr~inţei lui 
Blaga şi Sadoveanu cînd spune : „Cu cît muzi.ca. va fi mai. popu
lară şi mai specific ~i caracteristic naţio11ală, .cu atît va, fi rllai t.ini
Yersală şi cu atît valoarea ei artist'l.că va fi mai profund wtjai~ă şi 
11t.ai general preţuiti1" 11 ; şi G. Breazul conchide : „Oe aici 'decurgi' 
pentru toat:i lumea şi .pentru noi porunca de a. adopta ca ui1ică 
sursă de inşpiraţic artistid1, de studiu şi or'ie1)hlrc ştiinţifică ~i 

, peci agogică. melosul popular românesc, Este într-aceasta 1·ccunoa,ştc
rca nestrămutatei legi a artei şi ascultarea neînf:rîntci po.r4~Jci a 
umanităţii de totdeauna, dar mai ales a clipelor de f.ată, de a-'şi re
genera ~i p1•imeni energiile existente spirituale şi 'muziq1le ·ia· mi
nunatul izvor de prospeţime şi învior<lre al cîntecult1i popular" .12 

George Breazul le spune toate acestea dind dO\·adă de acela.~i simţ 
al echilibrului şi măsurii ca şi Spini' Haret, c[1d în final m\izko
logul· subl~ni<1ză: „ ... fără bineînţeles ca prin aceasta să· <;ădem în 
vi)la încălcării drepturilor pe care nepieritoarele mo,mcnte ·arc· îs to-

, riei muzicii le au, la nesfîrşita noastră admiraţie~. n · · . · 
· In acest moment George Breazul nu mţii cstG s(ngurul, :opinii 
odinioară răzleţe se unesc, şi, pe aceeaşi platformă, tot mai multe 
glasuri se întîlnesc spre a dezvălui rostul, loc;ul şi importanţa filo
nului folcloric în Yiaţa şcolii ; dar, numa~ ci singur. - G(iorgc 
Breazul - şi-a impus a cuprinde problema din toate unghiurile, 
angajîndu-se în cercetarea de folclor, cu scopul precizat de el în
suşi astfel : „în preocupările noastre, cercetările de acest gei.1 î7i 
au sorgintea în necesităţi de ordin pedagogic (s.n.)c„ căutîhd de,.,
coperirea metodicii speciale adecvate pentru predarea· acestuL ma-

io G. Breazul: Scrisoare deschisă redactatei august I9Jl. adresată coli!
gilol", apuci P. Brincuşi : George B1·eazul .~i i$to1·ia nescrisă a muzicii 1·omâ-
11c<ti, Edit. muzicală, Bucureşti, 1976, p. 219. 

11 lbid<'m, p. 220. 
1 ~ Ibidem. 
P Ibiden1 
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krial ~i; pentru pune.rea temeiurilor româneşti ale studiului muzic;i 
în scoală". V. 

· · Ideea este reluată si subliniată de N. Parocescu în studiul său 
închinat lui George Breazu relevîndu-se faptul că : „Cunoaşterea 
modurilor' prepentatonice urmăreşte elucidarea acelor forme pri
mordiale ale•muzicii, care, ontogenetic puteau fi aplicate în alegerea 
conţinutu~ui metodei de educaţie muzicală a copiilor". 1" ' 

Atitudine asemănătoare, opinii de aceeaşi fermitate - năs
cute din p[1trunderea :şi dezvăluirea valorilor aceluiaşi fond rJe 
cultură muzicală populară - afirmă compozitorul şi pedagogul 
maghiar Kodâly Zoltân, şi în faţa întrebării de principiu : ... cu ce 
cîntece începem educaţia muzicală?, Kodâly răspunde : „din copi
lC1rie urmă1·im implantarea lentă, subconştientă a elemcn~clor ca
ractnistice, aşezarea temeliilor care stau la baza străvechei 
con.«trncţii prnprii. (s.n.). Cu cit este mai adîncă fundaţia, :::u atît mai 
trainică clădirea. Prima treaptă de temelie este limba. A dou:i ~reaptă a 
acelei trăiri subconstiente este cîntecul... trăsătura cea mai' auten
tică, e:rpres"ia cea mai vie a caracterului naţional este jocul şi cîn
tecul: de sorginte popuforă. (s.n.) 1n structura acestora se pot sur
prinde deopotrivă trăsături comune cu ale altor popoare şi ceea ce· 
constituie caracterul propriu. Copilul cu sufletul alterat nu va vorbi 
~i simţi ungureşte în ~aţă. Substanţa psihică nu poate fi plămădită 
din material amorf. Una singură este limba maternă vorbită şi 
cîntată".16 

Imperativul, „jocuri şi cintece maghiare pentru cop1u ma
ghiari·' .:e însoţea ca mot.t.o o culegere de folclor maghiar, are ecou 
în răspunsul lui D. G. Kiriac : „am dat cintece rornâneş~i copiilo1 
români mici "i mari".17 Aici îşi găseşte locul ~i reflecţia lui Con
stantin B!"ăi[oiu desprinsă dintr-o scrisoare către Bart6k, în care 
se precizează : „II y a entre'autre une vaste collection d'airs popu
laires - la plupart phonographîes - des chansons pour les en
fan ts des ecol es „. 18 

Era acum de necontestat un fapt căruia doar George Breazul 
1-a gă<it formular,'a ~tiinţifică adecvată, notînd : „Primele elemente 
ele' mc'todiC';j muzicală nu Ţ">Ot fi aflate într-un alt chip ~i alt un-

" G. B'"cazul : Moduri pentatonice .~i prep<?ntatonice, în „Studii de mu
zir·ologi1•". voi. 1. Ed;t_ muzical:î. Bucuceşti, 1965. 11. 59. 

'\ N. Paro""'c·u : George Breazul pt>dagog, în „Studii el<' muzicologic". 
voi. V. Edit. muziralii. BUC'Ur<'şti, 1969. p. 157. 

~·; Kod:':ly, z. : Zene as 6vodaban, Zenemilkiado vlillalot, Budapesta, 
1958. 

;; D. G. Kiriac : Pagini de corespondenţă, Edit. muzicală, Bu:ureşti, 
1974, p. 16. 

1" I bidern. p. :l45. 



deva, decît în exteriorizările muzicale ale copilullJ.i, :.Şau din am-
bi<mta lui". 19 · · 

Problema preocupă astăzi şi ocupă un loc de seamă în dezba
terile Congreselor foternaţionale de educaţie muzicală. Soluţiile ofe
rite, indiferent di vin din Occident sau Orient, din Franţa, Ger
mania, U.R.S.S., Ungaria, Austria sau Bulgaria, indiferent că sînt 
rodul unor recente cercetări de istoria muzicii, de pedagogie mu
zicală, sau că dovedesc aprofundarea unor valoroase cercetări de 
folclor, subscdu la teza iniţial formulată de George Breazul. Ast
fel, ne-am opri numai. la opinia pedagogului maghiar Tibor Sarai, 
afirmată în cadrul Congresului internaţional de educaţie muzi-· 
calii - Moscon1 1970, unde propune - drept princi!=fiu in educa
ţia muzicală - necesitatea ca, cei mici să-şi culeagă primele expe
rienţe muzicale din limbajul lor nativ; şi atingînd problema repcr
toi•iul ui muzical al acestora, reia şi subliniază punctul de vedere al 
compozitorului maghiar Kodăly Zoltăn, care .susţine : a) „a oferi 
copilului un reP<'rtoriu care să-i fie familiar ; b) să i se potrivească 
mentalitătii lui şi c) să aibă în acelaşi timp, valoare artistică. Aceste 
calităţi - subliniază compozitorul - le pot întruni la un loc 
numai cintecele populare".2U 

Cercetările realizate în cadrul Seminarului de predare al In
stitutului de muzicologie din Pariş - unele din acestea axate pe 
teme ca : Studiul struct·urilor ritmico-melodice la copii fi adoles
cenţi, sau Evoluţia gradată a limbajului lor muzical - relevă 
puncte de vedere şi teze prea bine cunoscute de noi din cercetările 
lui Conştantin Brij.iloiu şi George Breazul. 

Jată c:jteva clin concluziile la care cercetătoarea Angelique 
FuUn a ajun,s : 1) „Copili folosesc scări (muzicale) care sînt în afara 
n?J."me.lor s!Sternului temperat ; 2) Scările de trei-şase sunete sînt 
foa#~ fi:ec:irente", (scări numite de autoare «primitive») şi des 
folqsite de copiii între 6-9 ani ; 3) Ritmul textului are o •influ
enţă evidentă asupra improvizaţiei"„ .. Apoi muzicoloaga franceză 
conchide : „Un acord se pretfode realizat între metodele ce le prac
ticăm şi necesităţi.le copilului, acestea trebuind să rezulte din cu
noaşterea manifestărilor lui muzicale, pentru a răspunde necesită
ţilor dezvoltărM acestuia';.21 

în fine, pentru a nu mai apela <lecit la o singură opinie, ne 
oprim la aceea a Mariei Davitashvili care susţine că la baza edu-

19 George Breazul : Muzica românească de azi, Bu~ureş·ci, 1939, p. 468. 
20 T. Sarai: The Role of Music in the Life of Children ancl Young 

People. in: Music Edu:ation IX, Moscova 1970, p. 119. 
21 A. Fulin : The Musical Development of Scltool-Age Childrcn, in : 

.Music EduC'ation in the Modern Wor!d", International Society for Music 
Education IX, Mos:ova 1970, p.234. 



caţie.i:. muzicale: trebufo să stea muzica populară, alături de cea 
clasică (idei de mult formulate la noi, atît de Spiru Haret cît şi 
de George Breazul), argumentînd că doar prin cunoa!iterea folclo
rului şi a muzicii clasice îl vom învăţa pe tînăr să judece calita
tea informaţ1ilor muzicale obţinute în fiecare zi. 

Opiniile care consideră oportun<'."1 generalizarea valorilor fol
clorului muzical în scoală nu mai sînt izolate. Fără îndoială că 
aici îşi spune cuvîntul numărul impresionant de cercetări privind 
folclorul, de analize a unei mari cantităţi de material de cîntec 
popular din Europa şi din continentul Afro-Asiatic, analize care 
au scos în evidenţă ceea ce ~i recentele cercetări ale Sec~iei Semi
narulur.i de pre<l<ire al Institutului de muzicologie din Paris au re
levat : existenţa unor structuri, scări diferite de hexacordie şi de 
heptacordia diatonic-apuseană, în cîntecul popular al copiilor. 

?rintrc cercetători - nume prestigioase de muzicologi, au 
fost iniţial izbiţi de numărul restrins de trepte (nedepăşind cinci 
sunete) ale acestor scări muzicale, ca şi de faptul d'1 ele sînt pre
zente în foiclorul copiilor. Acestia (copiii) folosesc scări c.:are - aşa 
cum precizează cercetătoarea Angelique Fulin - sînt în afara nor
melor sistemului temperat şi unde determinarea tonicii, este 
după opinia lu~ Helmholtz - mult mai nesigură ca în gama de 
şapte suneti>. 

Preocupat de aceeaşi problemă, acum un deceniu şi jumătate, 
muzicianul-pedagog german Bernhard Scheidler, sublinia ideea, 
spunînd : „„.Cîntecul copiilor poartă trăsături ale dntecub..i 
popular". 22 

Constantin Brăiloiu, în studiul său Despre o melodie rusă 
citează un impresionant număr de muzicologi care s-au confruntat 
cu această problemă şi căreia i-au dat soluţii contrare. Printre 
aceştia, „C. Stumpf, care, deşi frapat de această dificultate, ... nu 
renunţă, totuşi, să caute «tonul principal», .„ iar von Hornbostel -
deşi susţine că pentru a compara legile de formare a scărilor, este 
indispensabil să alegi o „fundamentală" (Grundton) - este con
f:trîns sr1 mărturisC'ască că această fundamentală" nu coincide in 
mod nece•,;,r nici cu tonica (centrul de gravitate melodic), nici cu 
sunetul iniţial S<IU fin'al".23 

MulU vreme, în ochii „adepţilor acestui fel de religie" cum 
se C'Xprim<1 C. Brăiloiu, o serie de mai puţin de şapt€ sunete era 
cor~iclerută incompletă sau defectivă. faţă de ceea ce <:.cut~uu ei 
ca fiind un model inteligibil. Opinia cvasi unanimă a cercetătorilor 

~Bemhard, Scheidler : Kling, klang. Gloria, Miinchen, 1961. 
~ 13 C. Brăiloiu : Opere, voi. 1, Edit. muzicală, Bu:ureşti, 1967, p. 318-319: 
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a fost că ne aflăm în faţa unei scări defective (MQd: ~Uµt.defectH ~ 
M. Emmanuel, mod eliptic de fa şi si ---,- aprop.6 ··-de1 pentatonic). 

„Cei care, pînă în ultimul timp, au întrevăzuLposibilitatea 
unor sisteme muz'icale mai vechi, sau {:el puţin, mai· .sărace decît 
pentatonicul, se numără pe degete".2" Aprofundînd structura· melo
diilor „primitive", C. Stumpf şi-a dat seama că „dacă te gînde!!ti 
-la toate antecedentele care au permis apariţia unor. ·asemenea 
construcţii, eşti constrîns să le consideri, în majoritatea cazur•ilor, 
ca produsele unui simţ artistic destul de evoluat" .25 

După cum s-a sesizat din materialul Congreselor internaţio
nale de educaţie muzicală, problema nu încetează . nicri astăzi să 
retină atenţia, să stîrnească interes, deşi pentru noi ea s-a· cla
riflcat. Despre natura sistemelor pre.pentatonice, opiniile rarilor 
tcoret!icieni ce cred în ele, remarcă C. Br.;iiloiu, se deosebesc în 
mod sensibil. „Explicit sau implicit, mai mulţi admit realitaka sis
temelor mai reduse şi, prin aceasta, mai-· arhaice. <lecit. penta
tonicul" .2G 

În evoluţia limbajulll\ muzical C. Brăiloiu subliniază cu deo
sebit de importantă scara de trei sune.te (a se vedea- MeLod·ia nup
ţială· rusă). 

Cercetările ·şi exemplele adunate -de pe·o:în:tinsă.·arie ·geo
grafi<;ă, dovedesc că aceste formaţiuni prepentatonice nu Hp:;esc 
P.ic,ti-•4in .m~zica populaţiilor. :soeotite primitive şi nici• ·din aceea a 
· eur~penUor;•iPreienţa lor: în: cîntecele rituale;· în•· formulele copiilor 
;:(fapti}Ce··ne·•:intereseaiă în•mod deosebit), subliniază ·viabilitatea 

... !4eU>•:!);s:eşt.,.ukt.irn _ pwict de vedere pretinde a releva optica lui 
• e;î(ij:Q.q\':A'.i:flt?i.'; .. care• susţihe• că : ;,Ia baza muzicii apus(>ne stau mu
rzî(\âi:t>(:ip1l)!Wă•·şi <:Pr1.1fo1 ·-gregorian". 27 semnalînd filiaţiunea acestuia 
xjiµ/:ciîl!.tect1kPopula~. 'Iată un' exemplu în sprijinul ideii, abstracţie 
:•ţîi,~î.fld cie.\\fo9ipitele tricordale : · 
'·<:.:·:::. )/,;~:·,·:':.1::;.·:·,'i···:T'.<' :·;:·· „ ' · 

(Extras din C. Brăiloiu, Opere, vol. 1, p. 377) 

:11 Ibidem, p. 362. 
z; Ibidem. 
:ro Ibidem. p. 369. 
21 G. Breazul: Clntecu! p0pular, Modurt pentatonice ,şi prepenlatonice. 

in .Studii de muzico!ogieu, vol. 1, Buc. 1965, Edit. muzicalii, p. '.1. 
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".far: copiii dip .. Gern,1<:10.ia -scandează astfel..." : :<s 

Studi'i. de valoare, semnate de cercctăto1·i anglo-saxoni, fran
cezi, germani, printre care : C. Stumpf, H. Helmholtz, E. IVI. v. 
Hornbostel, R. Lachmann, J. Handschin, H. Hicmann, precum şi 
acet·.-~ti ale muzicologilor şi folcloriştilor români, dintre care cităm 
pe C. Br.:iiloiu, G. Breazul, R. Gh'ircoiaşiu f)i alţii, au clarificat o 
prnblcmZt complexă, aceea a sistemelor prPpentatonice şi pentato
nice; C> problemă de evoluţie a limbajului muzical. 

Între toate acestea, este demnă de relevat clarviziunea lui 
C. Br~1i1oiu care nu se .raliază unui punct de vedere uriilateral, pur 
matematic, ce priveşte şi judecă formaţiunile sonore ca sume de 
sunt"tc „în regretabilul sens aritmetic al cuvîntului", cum el însuşi 
se· exprimă, ci, în baza anulizei atente a unui impresionant mate-
1·iai ;:,;11111r. subi;niază importanţa scării de trei sunete, pe care, in
terprdind-o (vezi studiul Despre o melodie rusă), impune punc
tul de vcder» dl aceasta nu poate fi considerată ,,un rest" dintr-un 
edificiu complex, ci trebuie privită ca aparţ-inind unui s'istem au
tonom cu trăs[1turi proprii. Se subliniază astfel importanţa scării 
de trei sunete şi a pentatoniei, în evoluţia limbajului muzical, so
cotindu-le pe acestea ca formaţiuni autonome. Punctul de vedere 
ce-i aparţim• este întărit de opiniile lui Walter Wiora, care între
vede posibilitatc•a ca aceste formaţiuni s[t sp instituie în sisteme. 

, Clarviziunea şi modul de a gîndi al lui C. Brăiloiu, se dezvăluie 
o dată mai mult dacă apelăm la punctul dr.~ vedere susţinut de 
muzicologul J. Handschin din Bâle, care invocă un argument obiec
tiv în problema sistemelor prepentatonice, afirmînd că nu prea 
există •jndicii (<•ntff wenig Anzeichen..) care să ne permită a con
chid.:- asupra existenţei sistemelor cu mai puţin de cinci termeni" w; 
la care C. Brăiloiu răspunde : „E tocmai ceea ce ne revine să veri
fic.im'· :m şi, argumentînd, subliniază : „Pentru aceasta, cantitatea 
{s.n.) absolută a Anzeichen-urilor nu ne va interesa deloc şi dacă 
ea ,; .. , \·a tloYedi infimă, aceasta nu va trebui să ne descurajeze : nu 

::s C. Brăiloiu : Opere, voi. 1, Edit. muz., Buc .. 1967, p. ':fl1. 
2ll C. Brăiloiu : Despre o melodie rusă, nOpere", vot. 1, Edit. muz., 

Buc., l96Î, p. 370. 
~0 Ibid~m. 
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s-ar putea spera că tetratonicul, tritonicul şi bifonicul, presupuse 
foarte vechi, dacă nu pre'lstorice, să supravieţuiască în mod abun
dent; dar pentru ca Anzeichen să exisie, ar trebui ca vestigiile sub
zistente să ne autorizeze, făcînd să vorbim de sisteme, adică de 
organisme sonore oferind aceleaşi caracteristici ca şi pentatonicul : 
înrudire strînsă a treptelor după legile consonanţei, moduri diverse 
corespunzînd fiecăreia din aceste trepte, desene melodice tipice, în
tr-un cuvînt : posibilitatea unei practici muzicale avînd drept Co!ldi
ţie suficientă o scară de patru. trei sau chiar două sunPl.e" .:11 Con
cluziile se impun. Pentru problema relaţiei folclor-proces de în
văţămînt, valoare~• acestor descoperiri nu se mai cere subllniată. 
Necesitatea valorificării folclorului muzical ca mijloc in procesul 
educativ muzical este în Clfara oricărei discuţii. (s.n.) 

Aportul lui Constantin Brăiloiu şi George Breazul. primii ce 
fac acest hatărîtor pas înspre legarea şcolii de valorile folclornlui, 
de limbajul muzical matern, nu poate fi suficient subliniat. Ei sl"nt 
aceia care, convinşi de adevărul lozincii lui D. G. Kirac : „cîntece 
româneşti în şcoala românească", valorifică în cartea de şcoală un 
impresionant material folcloric. Aici, în acest domeniu, principiile 
lui Constantin Brăiloiu cu privire la rolul muzicii în formarea omu
lui şi la modul de : utilizare al folderului .în şcoală, îşi păstrează 
întreaga valabilitate. 

Sav<;1I1tul . român propune ·.selecţionarea · atentă a textelor şi 
melocUi,l.or ·populare: pentru. uzul şcolilor, susţinînd că „autenticu~ 
singµI' este un .argument .ştiinţific nu .un argument pedagogic" 32 : şi 
attage atenţia. „.~.asupra dificultăţilor de predare a acestor particu1 
l<lJ'.it~ţi ritmice şi modale ale folclorului nostru, care nu se înca
~l:rează îp. teoda muzicii clasice.„" :13, 

· Practic, rămînem adepţii punctului de vedere formulat cu atîta 
conciziune de Spiru Haret şi reluat de George Breazul, privind 
apelul (în procesul instructiv-educativ) atît la substanţa folcloric
muzicală (a copiilor, a adulţilor), cît şi la creaţia cultă, ţinînd mereu 
seama de imperat~vele valorii artistice. 
· Apelul la cîteva soluţii vine să dea contur problemei, să des
chidă orizontul asupra lumii de expresie ce o poartă aceste neste
mate ale melosului popular, lăsînd să se întrevadă întregul farmec 
ce-l vor exercita asupra celui ce se formează sub semnul lor, adică, 

JJ Ibidem, p. 370~371. . 
3~ C. Brăiloiu: Opere, voi. 1, Edit. muzicală, 1967, p. 371. . 
J3 E. Comişel : Constantin Brăiloiu, în. nStudii de muzicologie", vo!. 1, 

Eclit. muz., Bucureşti, 1965, p. 281. .: ·· · 



:imensa lor forţă educativă. Exemple de structuri pre pentatonice 
' abundă. Vom alege în primul rînd o bicordie : 

Elllilia Comisel: Folclor muzica l. 
Ed. did. şi pe.d. Bucureşti 1967, p. 90 

m . . :;-=ŢT);F];;:;WtF ~ J) ;i 
Ftu· ru ·-re ro · ~u. Vin'la rai -ca mo-;.u 

Un popas substa nţial se impune la t rilonie-tricordie, unde 
ape lul ia folclorul nostru, nu al altor popoare, este grăitor. Iată un 
asemenea exemplu : 

Au1·e1 Ivăşcanv : Educaţie prin artă 
ş i literatură - Studii. Ed. did. şi 
ped. Bucureşti 1973, p. 94. 

@i ) j? JP Jî i J> Ji )l j5 •.. 
Soa- re i~i din în-chi-soa-re, 

Sau o tricordie, cu sublinierea structurii ritmice specifice : 
tripodi~ pirică, ş i a posibilităţ ii de valorificare melodică : treapta 
re se intonează mai uşor în coborîre, decît suitor. 

Traian Mîrza : Folclor muzical din 
Bihor, Ed. nrnzlcală Bucureşti, 197:4, 
p . 95. . . 

Li - O:! - ră, li oa -- ră, 

Adăugăm încă două exemple, uit.imul din melodica de cotind 
romanesc; 

Traian Mîrza : Folclor muzica l din 
Bihor. Edit. muzicală; Bucureşti, 
1974, P . 86. 
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~· :::::+=+==i:--~~ ' J 
~~±#î=L=1 I .1 • 

Co - lirl-di--tu nw-i mui mul - +,. ă„. 
·•i ' J. 

Sînt sufic:ente doar aceste cî teva exemple pentru ic: '1 i 
se dezvălui efccl elc unei muzici a căre i substanr;1 redusă c1 o;,r la 
trei „note"; ii este si.1ficientă pentru a-şi releva peccteo. de expresie 
auton omă . 

Pentru tetratonie. ufer.irn un cxenmlu din a c;'\r ui str•.1crnr~! 

melodi că se poate extrage o primă formÎilă de <icc· rclaj. la cc:e se 
va apela,_111ai .tîrziu '. 

Culegă(o•·: Traian Mina 

:.&11 )? ~ 1' !· fi 
t ) i.n- şă _:- ·~ e, găz"'"" ai~ t6-n ca- ;'d 

Vorbind despre tetratonie, Cons t~ntin Brăiloiu afirm{1 că este ·c:n 
sistem _a · cărui ' ;,construcţie; e viZihil mai . puţin fermă cl ccit pellta
tonicuL„ şi singura t~rţă minoră ' care subzistă nu îl cllfercn\iază 
sensibil ci, mai degrabă, îl apropie. In schimb, cvarta, aici inte~
val constitutiv, i1 îndepărteazil : fări'i indoial ă, acc,~1 s t ;1 c1msn;·, 2nt:1 
e~erriei}taŢă ~uceo valoare expresi•;ă nou{t ~i ind ic .':i ar h<1!,;n·i~.1 l 
s'cării" :34 Oferim: două exemple muzicale (întru ilustrarea punctu-
lLii de vedere) : · · · 

CulegiHor: I. R. :Sico!a 

N icolae U rsu: Cîntect• si joCUi'i dtn 
V alea Alm~jului J Edit. U'!u:.ticalri, 
Buc. 1958, nr. 168. 

~;:;=;;+; ·. :--~~-~~}li:~~~-'t~~:- -~'~=1 
il~ - ,c , t-,r.J - ,c , rn1 - c-:i :.·::. - .i:i ::o-uă zec 1 71 :_; - ru 

:v. C. R!'hi lol u: Despre o 1Tt-eLodie rusii , ,,Op~re", vol. 1, E<llt. n1uz l c:2!lă · 
Bu :u rt·~'. ti , 1~07, p . 371. 
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Vorbind despre autonomia tetratonicului, Constantin Brăiloiu 
subliniază faptul că majoritatea atestărilor provin „clin muzica' 
populaţiilor socotite primitive ; dar, deşi mai puţin abundente, ele 
nu lipsesc nici din cea a europenilor, mai ales cum o prevedea 
Rimski-Korsakov, în cîntecele lor rituale, în furmuletele lor de 
copii (la care el nu s-a gîndi t) ... " :J:i. 

leită un exemplu ce ilustrează felul în c:ire „Copiii d~n G~rm_a:.. 
nia (~.ide pretutindeni) scandează :" 3G · 

~· .j~ ... :----,. 
S~i;i - Ken, SC:p- ker., Sem-mer- hut 

Odată cu caracteristicile acestui sistem, cu formulele sale me
lodice, se ·impune sublin'i.erea : ·copiii au o înclinaţie spre intonarea 
cvartei, nu doar a terţei mici coborîtoarc, cum se susţine mereu'! 

Cu Cit ne adîndm ·în materialul muzical, cu deosebire în h.i'-. 
mea pe11tatoniei, cu atît mai mult se subliniază necesHatca bunei' 
cunoaşteri a problemelor de către propunător : dilemele, interpre-' 
tările g1·eşite posibile la tot. pasul, în determinarea structurilor mo
dale (cazurile de metabol), se pretind înlăturate ; problema- pienilor; 
a cadenţelor, n(' avertizeazf1 în fiecare moment dC' faptul că în acest: 
domeniu trE.'buie să facem abstracţie de critf'riile cu care> op0r[1m 
în spaţiul gîndirii tonale. De pild~t. un argument adus de Constan
t•n Brăiloiu - verbinei de pentatonie - atrage atenţia asupra fop-. 
tului că „„.nici unul din a~este moduri nu se desfăşoară în ambit11s 
de octavă, jalon care nu determină întru nimic formarea lor . şi 
a cărui utilitate, ca element de construcţie este vizibil nulă ... " 3; ; 

iată doar un motiv care ne îndeamnă a fi prevăzf1tori în criteriile 
pe care k adoptăm. ln acest moment, apelul la un exemplu concret 
este pilduitor ; 

Culegător : Au1·cl Ivăşnnu, 

a:, C. Brăiloiu : De~pre o melodie rusă, ,Opere", voi. 1, Edit. muz„ Buc:, 
1967, p. 3Î6. 

~·• J.bidem, p. 377. · 
~7 Ibidem, p. 32:!. 
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Uneot'i <Jcesta are text de urare .: .. „Să;,·Jie· d,e '.bine, să fie de 
bine, Anul care vine". În necunoştinţă de.: cauză, se poate uşor că
dea în greşeală de interpretare, căci problemele pe care le ridică 

piesa s int : a) nota iniţială şi cea finală 
. g; 

; s-ar 

putea interpreta că sîntem în posesia unei scări Re, el~ptică de 
treapta treia ; b) miezul ionian din măsurile 3-4 ; c) cadenţa finală 
tlo;ică ; pe cinel scara este una pentatonică . 

ln consideraţiile noastre, am încercat să cuprindem aspecte 
ale unei problematiei complexe, evidenţiate nouă <le relaţia proces 
de învăţămînt - folclor, conştienţi de faptul că vastul spaţiu al 
problemei poate fi extins prin o seamă de alte puncte de vedere, 
pe .. care capitole ca cel de .ritm sau de analiză a elementelor de 
formă, le pot adăuga. 

Problema rămîne cu deosebire complexă, dar eforturile de a 
q .. dezvălui .nu sînt niciodată ·prea mari, dacă a vem convingerea că 
doar creaţia autentică vine în sprijinul celui ce caută căile care duc 
spre adevărata formare. 

In această perspectivă, valoarea materialului folcloric se subli
niază de mai . multe ori pentru cel care află aici răspuns la atîtea 
probleme ale · capitolului de ritmică, melodică, sau chiar sugestii 
pentru delicatul proces de dezvoltare a aptitudinilor de creaţie ale 
copilului. Referindu-ne la situaţii concrete, socotim că utili zarea 
citatului folcloric în predarea dementelor melodice, de pildă, „valori
fică metodologic, pe de o parte, principiul autonomiei scărilor pre
pentatonice, ca organizare sonoră, formulat de Constantin Bră'iloiu, 
iar pe de altă parte, se respectă cerinţa asupra căreia stăruia el : 
«apelarea la material autentic„" :;$_ 

La toate acestea se cer c= adaugată incontestabila forţă de ex
presie ~ i putere de sugestie pe care asemenea modele o conţin, im
punîncl ele la sine „respect - a)a cum precizează profesorul C. Cio
iJraga - faţă de tradiţii la baza cărora e foc etern".::9 

'-g A. fvăşcanu : Constantin Brăiloiu autor de manuale şcolare pentru. 
inviiţămint. ul mecli.u, în „Lu:rări de muzicologie", vol. 8-9, Conservatorul 
„G. Dima", Cluj-Napoca. 1979, p. 256. 

:,'9 C. Ciopraga : Portrete şi reflecţii literare, Bucure~ti, E.P.L., 1967, p. 
3-09. 
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Pentru cercetătorul dln domeniul pedagogiei muzicii, ideea 
valorificării folclorului muzical al copiilor ca mijloc în procesul de 
formare, se relev;'\. acum ca o problemă vitală, de existenţă, ea fiind 
aceea a materi;ilului cu care şi prin care se realizează opera de influ
enţare a tînărului vlăstar. Totodată s-a impus cu hotărire adevărul 
că închegarea în sistem a unei concepţii de predare, presupune alii
turarca la punctul de vedere teoretic formulat a unui material de 
creaţie care să răspundă perfect ţelului propus. 

Despre necesitatea unei asemenea relaţii între obiective ale 
educaţiei şi materialul prin care aceasta se realizează, ne vorbeşte 
marele pedagog german Georg Kerschensteiner cînd spune : .,,Edu
caţia individului nu este posibilă decît prin acele bunuri culturale 
a căror structură spirituală este adecvată pe de-a întregul sau par
ţial structurii psihicului individului" 1,o. Se conturează un orizont, 
~e deschide perspectiva reală spre cnre trebuie s[1 se îndrepte opera 
de ~ducaţie muzicală. Modul cum aceasta urma „a fi săvîrşită!' 
presupunea - încă în viziunea lui George Breazul - respectarea 
acelor potriviri structurale, asemănări, „afinităţi elective" (cu o 
formulă proprie marelu~ Goethe) create între „formele de viaţă şi 
puterile cuprinse în valorile spirituale".'ii 
· Conştient de faptul că a întrezărit drumul pe care şcoala de 
pedagogie muzicală românească trebuia să-l urmeze, George Brea
zul şi-a orientat activitatea ~i în direcţia cercetf'lr·ii de folclor, pre
cizînd că „ ... cercetarea de acest gen îşi are sorgintea în necesităţi 
de ordin pedagogic. Năzuind la valorificarea educativă a bogatului 
şi variatului folclor muzical românesc, la introducerea în progra
mele de învăţămînt, în manualele didactice, a unui material meto..., 
d~c potrivit scopului formativ urmărit în şcoală„." "2• · 

George Breazul îşi făcuse un ideal din „aşezarea definitivă 

în practica şcolară a ideii de valoare primordială educativă şi este
tică a cîntecului popular". întru împlinirea acestui ţel au fost scrise 
cărţile de şcoală semnate de muzicieni de prestigiu, ca : însuşi 
George Breazul, Constantin Brăiloiu, Sabin Drăgoi, Mihail Posluş
nicu. 

Acesta este terenul pe care se întîlnesc gîndurile şi strădaniile 
atîtor prestigioase nume, reprezentanţi ai unor şcoli de pedagogia 

r.o G. Breazul : Educaţie şi instrucţie, în nMuzica românească de azi", 
Bucureşti. 1939, p. 495. 

" 1 G. Breazul : Muzica românească de azi, Buc., 19:19, p. 495. 
'-2 G. Breazul: Şcoala şi virtuţile ei social-educative, în P. Brincuşi : 

"G. Breazul şi istoria nescrisă a muzicii româneşti", Edit. muz., Bu:ureşti, 
1973, p. 220. 
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Ţ.Uuz1c11; ca ~i t~ ,W1or sisţ~~· li~ aj~.ţţ~t,•mMZigţlă, .cumt sînt : 
.Kpdăly Z9_ltăn, Carl Orff,. Edgar Will~IW!i: (;~, ~,.;;;i.µ pfi;ţruns. pe rînd 
de axioma· fw1damentală a procesului d~. iµyă,W,r:o.int, atit de fm-
mos formula.tă de G. Kerschensteiner. · ,. ... · · .·•· 

Pentru Kodâly, ideea îmbracă formă, propii~.~ exprimată în 
cuvintele : .„Substanţa .psihică nu poate fi plămădită din- material 
amorf. Una singură este limba maternă vorbită şi cîntată. .. 43. Iar 
Edgar Willems, conştient de valoarea pe care melosul popular o cu
prinde ~i de rolul acestuia în educaţie, preconizează pentru nevoile 
I,nvăţămîntul muzical „în primul rînd, cîntece populare"""· 

Cele relevate pînă ~ci, nu vor să se instituie atît ca argumente 
pentru o problemă a cărei valoare şi importanţă - unanim recu
noscute - o situează în afara oricărei discuţii, cît să justifice pre
ocuparea şi încercarea de a face un pas mai departe, aşezaţi într-un 
cadru pc care personalităţi de seamă ale şcolii româneşti îl creaseră. 

Dacă sîntem o dată mai mult conştienţi de faptul că numai 
ţemeiuicia temeliei. garantează soliditatea construcţiei, accentul pe 
problema aici conturată nu mai poate naşte întrebări. 

Redtativele, cîntecele şi jocurile din folclorul copiilor vor 
constitui deci mijloacele primei trepte educativ-muzicale, căci nhnic 
n.µ-poate. înlocui autenticul, .la vîrsta cînd nu ne putţ!m lua permi
siunea de a altera simţirea copilului faţă de muzica propriului său 
popor. _C\l ~ceastă grijă pentru autentic, selectat şi valorificat con
form cu imperativele formării prin muzică, se pune implicit capăt 
UllUÎ proees care se aşează de-a curmezişul dezvoltării muz'i.cale fi
reşti a: copilului.. o desfăşurare la întîmplare a acestui proces (cel 
de.: formare prin muzică) sporeşte pericolele infiltrării în universul 
muZi.cal al copilului a unor formule muzicale tip standard, care nu 
numai că sînt străine de universul său, dar conduc spre sărăcirea 
consi.derabilă a resurselor sistemelor melodice şi ritmice proprii 
acestei virste ; fără a ajunge însă la anihilarea acestora. 

Contactul cu realitatea şcolară ne permite a întrezări îns~i şi 

alte aspecte pe care procesul de educaţie şi instruire muzicală rea
lizat în afara cunoaşterii necesităţilor reale de muzică ale copilului 
le dezvălu'ie, accentuînd golul, mărind proporţiile unui spaţiu, ade
vărat hiatus, ce apare între perioada orală şi cea scrisă a însuşirii ele
mentelor limbajului muzical, pînă la punctul în care perioada scri
sului muzical nu are ce să conştientizeze d~n fondul oral, ceea ce 
face ca odată cu această etapă „să înceapă de fapt o altă muzică", 

1,:: Kodaly Z.: Zene az 6-vodaban, Zenemii.kiado vrillalat, Budapesta, 
1953. 

'.'I Ed. Wi!lems : La prepa.ration mu.sicale des tous-petits. LauS&nne, 19;)0, 
p. 10. 
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cum preciza Gheorghe Petrescu cu prilejul colocviului muzical cu 
c;idrele didactice --Conservatorul de muzică „G. Dirila" ____:. · apri
li"e 1977. 

Este momentul ce ne pretinde a face pasul spre concretizăl'i, 
pentru a dezvălui relaţia folclor-proces de formare muzicală, jus~ 
tificînd totodată : 1) un mod de prezentare a materialului, 2) cri
ter:i de selecţie a ucestuia şi :l) modalităţi de valorificare a lui. 

ln deplin i:lcord cu formele proprii de manifestare ale copilu
bi· - <.1supra cf1rora clt>opotri v[t psihologi<1 muzicii ca !iÎ cercelăto-
11it din domeniul folclorului ne-au atras atenţia - dar şi cu impe
rative ale pedagogici muzicii, prezentăm în primul rînd (.în interio
rul lucrării) material de Yers scandat. l\foti\'Clrca abordării iniţiale 
a capitolului ritmic este legală, precizeazlt judic'ios Edgar Willems, 
de sensul !Je can'-1 ucorcli"tm „naturii elementelor fundamentale ale 
muzicii şi ruportului lor cu natura umani:i'' "~'. Urmărind aceste ra
porturi, autorul c'itat le ordoneaz[1 constant ;1stfel : ritm, melodie, 
armonie, socotind ,,formulele ritmice - expresii ale vieţii...""•>. 
Dar între elementele de expresie ale creaţiei copiilor şi cercetătorii 
folclorului muzical al accstoru, acordă ritmului rol preponderent 
faptul fi1nd explicat de ,,constituţia temperamentală, de motricita-

. rea copiilor;' '•7.Gînctindu-ne la faza ontlităţii pure (pre~cohiră) încă 
, un argument ni-l oferă acc•lcaşi modalităţi de manifc>starc ale copi
lului care se situează acum în faza vorbi1•ii propriu-zise, ce este 
asociată cu deosebire cu nivelul L'itmic, dindu-i aspectul sc;.mdO::trii 
{excluzind adesea elementul mdodk) şi - ne spun folclorişti•i -
păslrind doar caracteristicile muzicale intonaţionale ale limbii. Se 
poate adăuga. ca ultim argument, ttn fapt ddc>rminant din punct 
de vedere melodic, di în .însăşi tematica programei !-)colare a clasP
lor mici, elementele abordate iniţial sint cele ritmice, pc urmu cele 
melodice. 

Modalitatea df' prezentan' a n~rsurilor din folclortti copiilor 
va Ii aceea pe care savantul Constantin Brăiloiu a adoptat-o, cînd, 
în determfoarea trăsăturilor caracteristice, ale sistemului ritmic al 
copiilor, a făcut abstracţie de melodie. Acest element St> va consti
tui ca principal mijloc, minunat instrument de operare ce-şi pro
pune ca prim obiectiv achiziţionarea unei c~xperienţe ritmice, unei 
mici 4estre la îndemînă pentru o următoare etap[1, al dlrei ţel este 

„ .. , Ed. \Villems: Les bases p-<ihotciuiquP de /'('<lucation 11w.~h:al<', P.U.F., 
Paris, l!l'56, p„. 

~6 Ibidem. 
V Traian Mîr:1.a : Genuri si 1'<'P<'l'lOl'ii, in Traian Mirza. Ileana Smnik : 

Cw·.> de folclor muzical, partC'a Ir-a. ,·ol. 1. Con><'rvawrul <1·~ muzi:ă "G. 
Oima", Cluj, 1969, p. :JG. 
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dezvolturea !>imţului ritmic ca manifestare a muzicalităţii, depăşind 
deci stricta legătură cu mişcarea -şi· surprinzîrid sunetele în relaţiile 
lor de, durată, cu posibilitatea reproducerii şi reprezentării lor. 

In această de a doua etapă, elevul va acţiona reactivînd un : 
material c~-1 are în simţire, pentru a descoperi şi conştientiza prin 
el o seamă de elemente ca : durate, determinarea valorii la care se 
raportc>az~i toate celelalte - pătrimea - ca durată ce valorează un 
timp, optimea, pauzele corespunzătoare, formule ritmice ca : una-

pest, dactil, grup de ~q_isprezecimi, ritm punctat 

iriolet ele. 
Prima problemă pe care practica didactică o cere rezolvată, ' 

este ac1~ea a ordinii însuşirii elementelor ritmice, problemă în solu
ţionarea căreia s-a adoptat, în instruirea muzicali'1, punctul de ve- -
dere al lui Constantin Brăiloiu - autor de manuale şcolare -, 
punct de vedere diferit de cel al cercetătorului folclorului copiilor, 
care ?. -precizat că unitatea seriei este egală cu a unei silabe sc11rte 
„prima", reprezentată de optime. _ 

1n. cartea. sa de şcoală (ne referim la Abecedarul muzical des
ti'MJ,t şc:olariZor mici, Manual de muzică pentru clasa I-a, respectiv 
;;i 11'.'.'a, a Şcoalelor secundare, Bucureşti, Editura Autorilor asociaţi, 
1!}37„1938 ~.I. Croitoru, C. Brăiloiu), dovedind o perfectă. intui
ţţf.pec::lagogică, Constantin Brăiloiu" propune ca unitate qe timp 
q1re ş-uprapl,.ine . silab4, pătrimea, explicaţia dublării seriei fiind d ~ 
ordin motric, didactic: mişcarea mîinii care va trebui să însoţească 
durata de un timp fără grabă, de la înălţimea ochilor pinii. · 1a 
bancă" 48• 

Aici se găseşte justificarea pentru apelul la serii a căror uni
tate - care suprapune silaba - este pătrimea şi nu optimea -
aşa cum întîlnim în folclorul copiilor. Valorile de pătrime scrise pe 
o singură linie, se execută la aceeaşi înălţime, „nici prea înalt, nici 
prea jos, potrivit pentru cîntarea în voie cu silaba neutră la, orga
nizate ritmic aşa fel ca să poată fi reproduse apoi cu versuri insu.,. 
mîud opt silabe" 4!J_ Printre materialul de vers scandat v0m găsi 
deci modele de forma : 

R~-ra fa-c.e 1u-g·.J i.-·- gu, 
Ş1 ~o-c0-~'..11 cu- cu ri- ~u. 

·-----

i Cum~ chea-m67SDOl'"-be zea-mă 
2 Cum re stri-gă1Mă-m6-li-9d. 

"" A. Ivăşcanu: Constantin Bră.iloiu - autor de manuale şcolare pentru 
învăţămîntul mediu. în „Lucrări de muzicologie'', voi. 8-9, p. 254-2::15. , 

"" Ibidem, p. 256. .. 
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Că din punctu l de vccl(~re <il inv ăţd r ii , Constantin I3răi loiu a 
gîndi L exact, o confirm :1 expe rienţe le în tre prinse ulterior. Am 
semnala ast fel că în Abecedarul muzical (Edit. ele St<it, 194Y) „ele
m<?ntul r itmic propus iniţia l a fost optimea. Lipsit de suportul mo
tric, corespondent, s.:1 spunem , mersului sau mişcării amintite, a m ii
ni i, pe pătr i mc , procedeul s-a cloved'it ineficace : aceasta explicfl ~i 
trăinicia efemeră a cărţii'' :;o. 

Procedeul sca ndării vt• r:; ului folcloric, suprapus cu mişca rea 
orii.: nt;;tivă ele: u11 timp, rn~tt(' 1'ia.li zat:1 pdn posul gimnas tic sau u
ŞlKt r;:• băt:1i din palme sau în banc;:1, , ·or pe rmite copi lu! Lti să focă 
pasu l spre asimilarea elementelor fundamenta le ule limbaj tilui rit
mi•.:. l\1işcareu : me1·s, bii ti.'t i clin palme, uşoare bi"!tăi în ban că, con
sti tu ie un s uport ele cxtremC1 importan ţă în ses'iza rea ş i fi xarea ele
mentelor ritmice. 

Seriilor insumînd constant opt unit[1ţ i el e piitrinw, le alăturăm 
ve r.'>urile calalt'ctice (şapte s ilabe, a opta fiind s ubs tituilă ele pauză ) 
vaLir ifica le în practica de instruire muzical[1 în scopul descoperi ri i 
paw:elor. Studiul duratelor es te legat de au·l al. pauzelor cor espu n
zătoare, în r ezolvarea cărora materialul folcloric se transformi't in 
real s prijin. Procede ul ce permite subiectului să c10scoperc ':'Î să con
ştien tizeze absenţa un ei dura te şi în[(Jc ui rea acesteia cu pauza co
resou nzăto~1n•, cstC' acela a l măsur[1 rii si ritm i zări i versului. Este cu 
deosebire e fi cient procedeul reali z<~u•ii ~~mu lt<uw a ritm ul ui - ros
tind textul , "can dind versu l - cu metru, prin suprapum:rea (sca nclă
rH) cu mi ~Cdrea egală ele un timp (lxi t.:it din palme, sau în bancă). 

Varieta tea materialulu'i folcloric, bogClţia versul u i ca talectic, 
a formelor sale , creează situaţii cc favo ri zează nu numai clescoperi
r t::;i, c i şi fixarea pro bk•melor, 1xin punerea elcn1lu t în s i tua ţ. ii me
reu diferitl'. În acest scup, vom al i1tura irnf'diat seriilor catalectice , 
pe cele catalectice fracţionate. Ia tă cîLeva aserneneu modele: 

I_ ; u --- n --------::- H J_J__ J i • J ~ ~ 
( 4_1(:1 s.:.io re, luci - Un Te duci - La Te - cuci 

··- Ce să taci - Co - zo .. r.aci 
I- r--: ,......... ' __,;_-t- i I I 

-~ ----#--+ · - -.#--*+ lll - , -cc ~~ o i da 'Jr, pumn de n:.J ci · r~ : fot i Le - go -fe\ i 

(Exemplel0 s înt preluate clin manuaiul ci tat, sub semnul jus
t ifi c:·1 r ilor a nte rior sublin iate). 

:,o lbid!'rn. 
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' Varietatea îmbinăr1i·· duratelor, un- mare .. număr· de combin.a ţii 
ritmice posibil de realizat - pornind doar de la două durate şi p<.iu:.. 
zelt-> lot· - îndeamnă, pe rînd, _la exerdţiide' recunoaştere, $i d'; d;;z
voltare a memmiei ritmului ; :mijloace ce pot îmbrăca fie forma 
ştafetei ritmice, fie ~tceea a dicteului ritmic, vizînd ~nvcnţîa, creaţia. 
ritmică. Cu deosebire, primele ·zece exemple incluse de poi în cu-' 
pitolul ele vPrs scandat, răspund acestor iinperative. ' : · 

Capitolul de ritm se îmbogăţeşte însă treptat, iar creaţia fo1-
clorică <t copilului Jl.f! oferii material preţios pentru multe ele1:nente 
ale limbajului ritmie.'Sîntcm astîd favorizaţi şi slujiţi de acest te
zaur, He că este \'orba de insi1şirea ritmului punctat, fie a unor' 
formule ca : dactil, anapest, triolet, grup de şaisprezecimi etc:: Pr'o-'' 
bleme c;.ore altfel ridicfi dificultăţi în faţa începătorului - cuni (,ste 
grupul de patru şaisprezecimi, ~i cupr'.inderea acestuia pe · ffurtlta 
unui timp, fie grupul trisilabic ce înlocuieşte grupările bisilabice eic., 
- se însuşesc toate cu uşuririţii ~i S'iguranţă în momentul îri· care' 
se face apel la viata ritmică a copilului, la creaţii ce trădează· o in
timă legătură între vers şi ritm; material pe care şi-au pus amprenta 
legităţile metrico-ritmke şi intonaţionale ale limbii. Exemple ca : 
Barză;· barză; ce-ai în cioc;· Bîtule, bîtule, un-te duci; Sisi capră' eu 
mărgele ; Unica, doica, treica, paica, ·şi altele, se transformă: în ve
tital1ile .. 1nijloace ···de îmbogăţire a experienţei ·ritmice, a capacităţii 
de percepere, asimilare şi operare creatoare (a subiectulu1.),. în· plâ:; 
nul ritmului muzical. · ·' · · · · 

· ' ln materialul de vers scandat din folclorul copiilor se închid' 
însă ·şr ·O seamă de exemple caracteristice pentru wndinţa proprt.ie 
copiluhii de a modifica cuvintele - cum precizează George Breazul 
-- de ·a le „desface de sensul lor propriu, real şi raţional... creind 
pur şi simplu forme de cuvinte (s.n.), înşirliiri de silabe sau sunete· 
onomatopeice, fără sens şi fără alt scop decît cel de sonoritate Şii 
ritm, născocite pentru satisfacerea nevoii de plăcere senzorială şi 
ele trăire în realul !)i fantezia proprii dezvoltării psihice a vîrstei 
resix·ctive".5 1.' Citeva tlin exemplelP cuprinse în material ilustrează 
prebl<'m~t la r:-are ne referim şi anume. piese ca : Ina. mina, durdu
mina; Ecliţi, pediţi; Andjo trialora, forfa sexalora; Uniliga, suti
liga, ~i c!ltelc. Deloc lipsite ele importanţă din punct de vedere al 
i1v;truiri i nrnzicalc. <.tsemenca t'Xt,mplc ckscri'ld orizont spre una db 
cele 1n<..; i ging:.l~t:„ prub1crne : t..:cec<.1 a cr~aţiei, căci „ceea ce conft~ră 
\•ersurilcr :1ct'a viaţă docotitaan„ multilaterală, este capacitatea ui-

:.i G. B:·eaz\1i : CintN·ui. populai· - funcţia sa psihologică, în .Muzi:a 
romiineasc{t de azi", Bu:ur~ti, 1939, p. HO. 
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1r1iware de creaţie artistică şi l'ingvistică a copiilor· pe baza unor 
pr:oc.cdee arahice ... " :;2_ 

Despre satisfacerea nevoii ·de frumos şi despre puterea· de in
veniic a copilului ne vorbesc de fapt toate mijloacele, bogăţia de 
procedee pe care acesta le valorifică în planul jocurilor sale de cu
vinte. Pornind astfel de la simpla repetare de cu\·•inte sau silabe din 
Cl,tv~nte : bourel-bourel ; mămăruţă-ruţă ; paparudă-rudă ; piţigaie
gaie, etc., şi trecînd prin schimbarea consoanei iniţiale: în cuvinte 
repetate : gîrza-bîrza ; gărgăriţă~mărgăriţă ; pentru a recurge la îm
.b9g<i.ţirea cuvintelor repetate cu proteza unei consoane: ulcior-bul
. cict; auraş-păcurăraş, etc-. - aşa cum ne semnaleaz<o:i cercetătorii 
foldorului copiilor - copilul tinde nestingherit spre crearea de cu

.'v,irite constituite ad-hoc, acţiune gu vernală constant de incl'inaţia. sa 
n~turală spre realizarea de simetrii fonice. Această tendinţă, .este 
.v:J.i;iiţă .chiar şi atunci cînd, înclinaţi sft credem c[1 e Yorba de„o în
grămădire intîmplătoare de cuv•inte, cum este cazul versurilor. for
mate făr~. un sens concret, raţi.onal (ca şi în exemplele pe care- :le-am 
,c\kt.deja) se pun în evidenţă de fapt necesilf1ţi de rimC1 ~i :r.itm şi 
. o ierarhizare sonoră ce are în Ycdere „obţinerea unei eufonii: pe 
ciiN numai sufletul ingenuu al copilului ... o poate aprecia· in nuan
ţek ei., pentru a-şi satisface nevoia· de .frumos"':>::, ctup<'.1 cum,subli
,niµză, cu competenţă Ovidiu Bîrlea. „încintarea produsă de echili-
brul fonic al silabelor potr'ivit unor simetri( sonn1v în aparenţii îr.
ti1nplătoare, în fapt îndelung cizelate - precizează acelaşi autor. -
trădi:>ază ·sensibilitatea acută la muzicalitatea limbii"''"-

'" ·Acţionînd ca atare sub imperiul ·Unor 1wceYit;;-1ţi de or<lit~ rit
n;iL:: şi de sonoritate, copilul se aşa:d1 cu acl'ste încl'rdtri îatr,.,un 
.Sl~>lţitt care, depăşind frontierele limbii, atinge pC' cele ale muz.iC'ii. 

· Pentru spedalistul preocupat de problemă se realizează deo
da.Li. şi deopotrivă o deschidere spre unive~ul ·ritmului muzi,c;;l, al 
s~n;;ibilizării auditive şi cu deosebire spre acel al dezvoliăi·•i-i .spiri
tuiui de creaţie. Este un teren pc care se impune să zMJOviin, ·căci, 
sati;;facerea gustului pentru frumos, s'imţul acut [X>ntru muzicali

, tat~..i limbii, ca ~i predilecţia pentru sonoritatPa cuvintl'lor gustate 
în. -.inc şi în afara vreunui sens in vorbirea curentCt, sînt tot, atika 
pn'mise ce sporesc obliga\ia noastră de a.de~vnlta una din cele m<i'i 
valoroa.sc înclinaţii naturale a copilului : acel•a spre creaţie; apti
tudtne reliefată din plin de aceste încercări ale sal~. 

r.a Em. Comi~el: Folclor muzical, Edit. did. şi · 1x•ct.. Auc:urC'~li, 19!i7. 
p. 20;:), 

''' O. Birl»a: Poetică folclorică, Edit. Univers, Bucu1'P'iti. 1!17~. Cap. II. 
Jot1'T.<! de cuvinte, p. 30. 

54 Ibide1n. 



M<1tc>rialul de vers scandat: cuprins în acest capitol, are meni-; 
rea de a sublinia o dată mai mult, caracterul de varietate, mobili-'. 
tatc în exprimarea ritmică· proprte copilului; ·s'ugerînd modalit~iţi 
crt>atoare de desfăşurare a activităţii, ideea de a valorifica dt mai; 
multe din combinaţiile ce se impun. În această perspectivă, şi j:.-Yo-: 
punindu-ne drept obiecUv dezvoltarea simţului :dtmic pînă la sta-t 
cliul de creaţie, vom tinde - cu fiecare nou element cucerit, cu fie-' 
care pas făcut în lumea ritmului muzical '.:.:_ spre valorifican'<i în-· 
uegului complex aptitudinal al sul1iectului. Indiferent că este vorba· 
de schelete ritmice considerate sărace (cum sînt cele de pătrimi), ~.au 
de combinaţii de pătrimi şi optimi, fie ele alăturarea grupărllor bi
silabice', cu cele trbilabice şi tetrasilabice etc., vom tinde spr!:' epuiJ
zarea combinaţiilur. posibile, în faţa noastră deschizîndu-se un vast 
cîmp de acţiune. O asemenea muncă - contrar unor apreciez\ su
perficiale - îl implică cu deosebin~ pe educator, omul chemat să 
dirijeze dificilul proces de formare ~i dezvoltare a aptitudinilor su
biPCtului pînă la stadiul creativităţii. Cînd păşeşte pe acest tPren, 
profesorul trebuie să fie conşt~l'nt că ceea ce se improvizeaz{1 rnai 
puţin - după cum ne atrage atenţia profesorul Wilhelm Keller -
sînt exerciţiile de improvizaţie. Acestea se cer pregi"ttite cu migal{1, 
educatorul putînd face dovada stăpînirii unei mari varietăţi de pro
cedee, ca şi a unui bogat materfal, toate pînă la stadiul ce-i permit 
a crea o atmosferă de lucru marcată de plăcere şi libertate. Se· im
pune deci adevărul că predarea, actul formării, include, presupune 
în ega!ă măsură, artă şi ştiinţă. 

ln încheierea acestui prim capitol destinat dezvoltării simţu
lui ritmic, se cere sublinic:1t faptul că s-au inclus aici -, aliituri de 
material de vers scandat (între care sînt prezente : versuri-formuli"I, 
colfode, tocanele etc.) - şi cîteva număr;i.tori, sau ,,formule de eli
minare" (cum li se spune de către specialişti), materiale care se c.so
ciază de fapt cu activitatea de joc a copilului, precc.>dînd-o. For
mulelP ele eliminare se dovedesc absolut necesare pentru in~ţierea 
activiUiţii de joc fără intervenţia adultului, copiii determinînd prin 
intermediul acest.or formule pe acela care va avea de îndeplinit un 
anumit rol în joc. Dar, alături de numărători cu formula ritmică· 
date\ s-au inclus şi cîteva exemple f[iră ritmul redat grafic . .l\semt'
nea modelf.'>. inYitînd pc subiect să descopere singur formula ritmică 
ccrut~1 dt• tC'xt, r2ispund şi sPrvesc ţrlului preţios al dezvoltării ca
pacităţii creatoare a acestuia; un motiv în plus, pentru a hnLugăţi 
pr!.n ele capitolul destinat dezvoltării simţului ritmic. 
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Exprimările copilului - ancorat în primele sale manifestări 
de 0:reaţie pe terenul limbii, căreia îi valorifică trăsăturile muzicale 
şi prozodice - ne spun că baza improviwţici este textul, 
limba vorbită, jocul cu cuvintele, elemente ce acţionează ca un sti
mul pentru imaginaţia sa. F<mtezia dtmică se ridică deci de pe 
ace:>t teren, poezia prilejuind un adevărat joc cu ritmul şi forma. 
Explicaţia pentru o asemenea stare de lucruri o găsim, cel puţin 
p:.irţial, în legităţile ce guvernează ritmul copiilor, căci acesta nu 
se manifestă decît prin intermediul cuvîntului, dezvăluind organica 
legitură vers-ritm, încorporarea lor simullană. Cunoaşterea, de cătn:! 
specialistul din domeniul educaţiei muzicale, a acestor principii, a 
artificiilor de care se serveşte sistemul, precum şi exploatarea aces
tora pînă la limita maxim[1 a posibilităţilor lor, constant acoperite 
- cum subliniază Constantin Brăiloiu - prin resursele ,·ariaţiei, 
ar permite să se valorifice ~i să se clez\·ăluie lntreaga viaţă ritmică 
pe care sistemul o conţine. Pentru concrptizare, ar fi !:>Uficient să ne 
oric·!1tăm spre combinaţiile pc care ie poate da grupul de patru s:
labe, în cadrul seriei ck opt scurte (numărul acestora fiind impre
sion:int), pentru care modele ca : Andjo trialora, forfu. se..ralo1·a, sau 
Si.si, capră cit mcl.rgele, sînt reprezentati\·c. 

Exemple de marc diversitate pe care \·ersul folcloric k c·.:i
denţiază, bogăţ.ia acPstuia - ilustratti cu prisosin\ă ele seriile cu 
aspect ritmic heteromctric !')i polimor( -·-sau cc•l<.> car<·' rPlc\·;:i un alt 
asrect de excepţie'. acela cc scoate în evidcnţtl po,;ibila fluctuaţie· a 

valorilor de notă ce compun celulele, de unde formule ca: 

sau. n (pentru care an~m suficiente moc\ek) - ne îndeamnă 

a z;i!>ovi în acest capitol, a stărui LI scandarea unui bog;it material 
de vers folcloric, la ritmizarr•a vuriutdor expri111[1rii proprii copilu
lui. A ignora acC'sll• resurse înseamnă a ignora elPmPn te ce hrănesc, 
i111L>o,1(itesc ~i stimult•azf1 imagin<1ţia, puten·a de• inventivitate a 
subiectului (nostru). Desprinşi ele pc acc•st ten•n fii paralel cu o etapă 
nw.r:~~tlă de 1wcesitatca cî~tig[1rii unct bogate C'XPL'rienţe ritmice, vom 
titt<IL~ spre exprimarl'a lib~ră, spre inw~n\ia d0 text, formulată co11-
vin;5:1tor .în jocul ele cm·intc, care, la rîndul lui, î~i poate propw~ 
rez:.il\·area de• probleme, cum m· fi : invenţia de text pentru slrut
tur,} ritmic2'1 dată, sau crearea de structuri ritmict' pc:-ntru texte 
dat,~. Este vorba de acţiuni cc toate pun în joc capacitat<'a de versi
ficaţi1:>, prcsupunînd lilx,rtatc şi uşurinţă în valorificarea re:rnrselor 
prn:r.odice <•.le limbii. 
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VERSURI SCANDATE 
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VERSURI SCANDATE 

1. MAMARUŢA, RUŢA 

Traian Mîrza : Genuri ~ i reperto
rii , în Traian Mîrza. Ileana Sze
nik•; Curs de folclor muzical P. li, 
voi. I. Conservatorul „G. Dima" -
Cluj, 1969, p. 26 

!i li 

" " • • 
Mă 

Su 

Si 

Pe 

• • 
mă ru -·tă ru +c: 

' 
ie - · ma-n ca ru tG , 

ma du ic \la le 

un zmeu ca - lu re 

2. LUNĂ, LUNA NOUA 

Emilia Comişel : Folclo1·u1 copiilor, 
în Istoria literaturii române I. Edit. 
Academiei, Bucureşti, 1970, p . 182 

n n \ 
l 
i „ • 

Lu ne, lu - ne no u ă 

Ta ie pÎi -- nea -n do uă 

S1 ne dă si no uc 
' ' 
Mi - e ju - ma - ta t2 

Îl e JU - rnă -ta te 

La va - ră bu -CG te 



3. MELC, MELC, COUUH.t<.;LL 

Culeg. Ioa n R. Nicola. Arhiva ln· 
stitutului de folclor Cluj-Napoca 

I j I • n i 
' 

" Melc, melc, co .:._ do - beie 

.J~ n n. n 
Sco a - te coar-ne bu - iu - res -te 

) 

n n J J 
Si te du la bel tă 

Si bea a - pă col dă 

n n n j 
Si te su - ie 
' 

pe bu~ -teon 

Si mîn - că un le - .u - stean 
) ) 

4. AURAŞ, PĂCURARAŞ 
Emilia Comisei : Folclorul copiilor. 
în Istoria literaturii române I . Edit. 
Academiei, Bucureşti, 1970, p, 183-
184 

n • • 
r---1 

J .j 

A u - - ras pă - cu -- ră ras 
) ) 

Scoc-te-mi a - pa din u - rech i 

Că +1 -oi de 
' 

pa --- r o -- le vechi 

• ! -
n • • 

Scoc-te - mi-o di n a - mîn - . do - uă 

Că · ti- oi da pa - ro - le no - uă 
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: ~2 

5. PAS, PAS, PASAREA 

j j 
Poş, pas, 

.. , 
l"l 
• J • • 

Culeg, Em ilia Comi~cl - Arhiva 
Institutului de fplclor Bucureşti 

I -pa - să - rea 

I 
.,; 

J in ta ri -+ na 'JS - td rea 

Să 

Să ' 

) 

I 
.J 

\l i - e fe - ti - te - le 
' ro - -deas r c ă grî - ne - le 

G. -TRECI PLOAIE CALATOARE 

)1 7 
r--i 

··-i.-. i '! · I „ . . . • 

Cu leg. Emi lia ComişP I - Arhi va 
Institutului de folc lor llu cure~ti 

.J~ n 
ll'eci p loa- ie că - lă - toa - re 

n n 
~ . 11 • J j 

Că te-a -jun - ge soo - t e - le-

Si-ti ta-· 
' J 

ie pi - cioa -re -le 

I j I J I 

.I • 
C-un pai c-un rnai 

n n n J 
· Cu mă - ciu - ca lui Mi -hai 



7. IEŞI SOARE D'INCHISOARE 

r) 
„ 

Constanlin Brili loiu. 01ier" voJ. [. 
EcliL Mu1.icală, Bucureşti, 1967, 
p. 139 

- ' „ 

Ie~1 soo -- re d1111 - chi -:,oa -le 

-, --, 
„ J ' „ • 

Că rnîr - ne e s. 6r ~- ·- bC - tou - re 

Si-n că i- z es - te OU - St:' gou-- 16. 

8. ŞEDE LUPU PE BUTUC 

n ~ 

' I 

~ ~ 

~e - de lu pu 

Oă-mi c o - Io - r.u 

De rni- i do, de 

Eu nu !1 ·- 01 m a1 
' 

Că m1-1 SC Ui - TG 

Si mă tem C-01 
) 

Culei;. I<>'rn R Nicoll1. Arhiva 
Institutu lui de folclor Cluj-NaJJoca 

J 
pe bu ·- tuc 

să mă du c 

n u mi-1 da 

co -- lin de 

hăi - nu ta 

În - cJhe - ta 
> 
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9. BARZĂ, BARZĂ,. CE-ALIN CIOC 

n ii J • 

Traian MîrZa : Genuri şi repertori i,' 
io Traian Mîrza si Ileana Szeuik ;' 
Curs de folclor mlizical p. Il, voi . 11 
Conservatorul „G. Dima" Cluj, 1969,! 
P. 26 . 

n J 
Bar-ză, bar- ză ce-ai în c_ioc 

} } J~ I 

Un bo - boc 

,...___....., 
Jr-:J ! I • ~ 

Da-n pi - cioc -· re 

Rîs :_ chi --toa -- re 
) 

I JJ J 
D- an pe -- ne 

Fri-gu-ri -le me - le 

Să te duci cu e - .le 



10. BUNĂ-I ZIUA LUI AJUN 

) I J „ 
~u n:': I zi .. ua 

Traian Mîrza : Gl'nui·i ş i r l'p c rto1·ii. 
în Traian Mîrza s i Ileana Szenik : 
Curs de folclor muzical , p. II. voi. l, 
Conse rva torul „G . Dima" Cluj, 1'.IG!i, 
p. 32 

~ I J . 
lu: t. - jun, 

(._~ ·S rt~ni ti•.; ni za - n ; ~2-0 cwn: 

li , " 
Cd-o; SC ;,} ţ;::" 

,........., 
.i r 

Cl· our CCi 

Cu co o: ii J l. - ~e: e 

11. LUCI, SOARE, LUCI 

-------: 

• „ f/i 

Luci> s ec - ~e; 

r-- __......, 
~ ~ „ 

"' Cc Î l - c: du un 

Şi - o pe - re - ch e 

" 0 
„ 

Lu c tJ $ 00 - re) 

T itu <, i\-Io isesc u: Cărticica mea, 
cintccc p en tru copii. Edit. Muzicală, 
Bucurc~ ti, 19Gi, p, 2. 

# „ ( 

tuc! 

-1 - h 
.I „ „ 

pumn d e nuc: 

de pa - puc' 

~ 

"' 
( 

l•..;si 
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12. RAŢA FACE IGU, IGU' 

I i I 

' oi J 
I • • • 

Ra- to fa - ce I 

Si co - co -~ul cu 
) 

C. Brăiloiu, I . Croitoru : Manual' 
de muzică 1ientru el. I-a Şcoalelc1.? 
secundare. Bucureşti. Edit. autorii~, 
asociaţi 1937/1938 

I ! l ! • J d 

-- gu, i - gu 

-cu - f! - gu 

.3. CUM TE CHEAMĂ 

I „ J 
- Cum te 
- Scor be 

- Cum te 
-Mă mă 

-Cin te 
-Pui de 
-Cin te 

-Pui d~ 

C. Brăiloiu, I. Croitoru : Manual 
muzică pentr u c'I. I-a Şcoalelor 
cundare Bucureşti, Edi t. autorilc·.: 
asociaţ i , 19:17/1938, p. 6 

1 I I 
.J i • 

chea mă? 

zea mă 

stri gă? 

gă 

cu i că? 

cur că 

se oa . lă? 

CIOO ră 



14. LA PLACINTE INAINTE 

J I I I „ J ..i 
La piă- cin - ie 

I I I ~ „ • ~ ( 

!..CJ r ăz- boi, 

C. Brăiloiu, I. Croitoru : Manual dt: 
muzică pentru ci. 1-a Şcoalelor se~ 
cundare Bucureşti, Edit. autorilor 
asociaţi, 1937/1938, p. 6 

I j j j J 
î -na - in -te 

J I ~ „ ~ 

î - n a - poi, 

15. UN'TE DUCI ? LA TECUCI 

j J 
-Un 1 te duci? 

-Ce să faci? 

C. Brăiloiu, I. Crnitoru : Manual de 
muzică p e ntl'u el . I-a Scoalelor se
cundare Bucureşt i , Edit. ;iutorilor 
asoc iaţi, 1937/1938, p. 8 

j J j 
- La Te - cuci 

- Co - zo - noei 
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16. TREI FEŢI, LOGOFE'J'I 

j ' i 
" 

Tre) feti , 

r.sr ·a 
'0!61 '!r'>.:u nJng !<>!tuapeJ\f ·-l!P:l 
"I "! OA ;ml,llUOJ !!.IUJl?.I;)J![ U!JOj Sl U! 
: .lO[!!dOJ [lllO[:>!O.:l : ['1SJUIO;) l!!J!lU :J 

C. Brăiloiu, I. Cro i(oru : Manual d< 
muzică pentru ci. I-a Şcoalelor se 
cundare. Bucure5ti, Edit. autorilo .. · 
socia\i, 193711938, p . 8 

j 
I 

i • J 
Lo - go - fe~ 

DINO!)Od 'IJiaV .Ll 

'38 

I I 

I 
I • • "' " 

- A (Ici, a rici, 

ii .----. !! \ \ '1 
' l 

lfJI • „ • "' 
Ce-oi cău -- to t pe -a-· ic i 

n ~ 

"' 
„ „ 

" 
-:..m cGu - i ot cu 

Să !OU fa ··-to 

Cu cer-cei de 

cu so l - bă de 

r-. 
' ' 

"' 
„ 

"' 8 

Si ·1-u zes ·;- tr e 

~ ~ I ! '; „ • „ 
Si-un o -- ger 
) 

~ 
• „ „ 

$G tnc--n - sor 

! u ~ ~1 0 

gh i 0 --· 

no u ă 

I 

• • 
no u ă 

,.......-

• • 
du -- ;:;c 

sor 

cei 

iei 

-' ' I 

\es --- +e 
) 

car 

11 j • • 
po - go -n id 



\ 

18. INA~ MINA, DURDUMINA 

11 • • 

Emilia Comişel : Curs de folclor 
muzical. Edit. Did. 1'Î ped„ Buctt-
1·e.5ti, 1967, p. 265 

n 
I - no, rn1 - no, dur-du - rni -no 
îre-ier o - pa, si ti ··· ·· co - Pa. 

Ş t- o bo - lu - ţă, mă - ză - ri - tă 
J , .. 

~ 
" 

7 .j~ 7 1 

Lim1 pom, pic, 

n n j 
Tol-pă d~ voi-nic 

19. BlTULE, BlTULE, UN-TE DUCI? 

F-1- 1 ,., • • 
Bî - tu ie, bî- tu ie 

:----i 
J „ !--; 

.i .i 

Nelu Ionescu : 7 cintecc din folclo
rul copiilor pentru vioară şi pian, 
Bucureşti, 1951, p. 11 

---::;; „ ' • 
un te c uc i? 

r-1 I „ • .,J 

Nu - rno-n fus -- tă si-n pa - puci 
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20. SlSI Cl\PRA CU MĂRGELE 

1
1 

f I " „ ~ .J 

Con~tantin Brăiloiu : 011ere, vol. I,\ 
Edit. Muzicală, Bucure.'jti, 1967,:. 
p. 169 

j J J I 

-Si - si ca- pră cu măr- ge -le 

.Cu mai rnul-te flo --ri - ce -le 

21. ANDJO TRIALORA, FORF A SEXALORA 

An - djo 

DTJ 

Constantin Brăiloiu : Ope1·e, voi. t 
Edit. Muzicală, Bucureşti, 1967, 
p. 169 

I I I I 
J. • .• 

tri -a - lo - ro,fo r . . : fa se -xa-lo -- r a 

22. UNICA, DOICA, TREI CA, P AICA 

j J J n 
doi- ca, 

Constantin Brăiloiu : Opere, voi. 1, 
Edit. Mtt'Licală, Bucui·eşti, 1961: 
p. 142 

tr ei - co, pai - cc: 

23. ŞIŢE, GROŞIŢE 

.J I 
-' . 

Constantin Brăiloiu : Opere, voi. ( 
Edit. Muzicală, Bucureşti, 1967, 
p. 148 



24. SOCOTA, BOCOTA 

3 

j J J 

Constantin Brăiloiu : Opere, YD). L 
Edit. Muzicală, Bucureşti, 1967, 
p. 149 

1 

So-co -ta , bo - co - ta , cio c boc 

J ! 
• .J 

E- di -ji, 

5. EDIŢI, PEDIŢI 

i • *' ..; 
pe -d i - ţi , "' 

Constantin Brăiloiu : Opere, voi. I, 
Edit. Muzicală, Bucureşti, 1967, 
p . 149 

I I I 
"' • .,J J • 

ra- pi ·· !i, pa - pi -ţi 

26. BUNĂ SARA LUI AJUN 

)~ I 
J J 
8u nă sa 

Că cte-un an 

Cu co . . lu' 

:::c ~ u tre -

,Cu pot · coa „ 

Şi cu cu -
~re - De co-· 

Cu -n pa - har 

~ .; 

r o 

sî·n ·-

ne . 

be 

vă 

ie 

lu ' 

de 

Culeg. Ioan R. Nicola, Centrul de 
ştiinţe sociale, Sectorul de etnologie 
ş i sociologie, Universitatea C!uj
Napoca 

1 ,b J ~ :r 
lu i A -- jun· 

tem pe drum„ 

po t - co „. vit „ 

pot -· oe - vit 

ae co - lac 

<ie dr ·- nat. 

a .. dă- - pat 

vi n cu -- rat. 
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~27. ALULEAC, ALULEAC 

• o 

Culeg. Juan R. 1'icola, Centru l de 
~(iinţe soc iale, Sectorul de e tnologi<: 
.~i sociologie, Universita tea Cluj
Napoca 

A - lu - Ieee, o lu - ieo c 

r--3- -:-i 

j .J~ 
Hai 

Că 

o 
tJ- G 
) 

r----- } - - - :-, 

1 ~ • • 
st a 

(JC 

ră , Io 

rnc - mo 

o bloc 

c o - loc 

Obs. : Se zice vara, cînd copii văd liliacul zburind 
„oblac" = fereastră dintre grajd ş i şură ! 

28. COCOSTIRC lNTR-UN PICIOR 

Co - co - stîrc 
Hai. 

(Vin) 
\o n_o1 . SG 

Culeg. Ioan R. Nicola, Centrul de 
ştiinţe sociale, Sectorttl de etnologie 
.~ i sGCiologie, Universitatea Cluj
Napoca 

,--3----:-i 

I ~ .- . j 
pi ci or 

te o - mor! 



29. UNILIGA, SUTILIGA 

Traian Mirza : Genuri ş i repertorii, 
in Traian Mrza si Ileana Szenik: 
Curs de folclor muzical p. II, voi . I, 
Conservatorul „G. Dima" Cluj, 1969, 
p. 41 

U ·· n1 - 11 -· ga, su - t1 - Ir - ga 

Cc··· te, co ·· ·ta , po - rum -ba 

n • • 
Po - - pa din o -bez 

3 n m 
Hop în pin-te -ne 

n } 1 

Ju - gu clent 
I 
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30.: ŢURALEISA 

n 
Tu - ro - lei - so ! 

) 

r! } tJ I 
<li 1 

7 

Roo- dă- n grîu 

r! ~ 
~ .i .,J 
7 7 

pî- nă-n brîu 

01ntr-un sp1 c, un 

i „ n 
:> 

Noi \ co si 

Traian Mîrza : Folclor mur.i cal din 
Bihor, Edit. Muzicală, Buct1re.5 tj, 
1974, p. 94 

n .P ,J 
:> 

o - chi - cău; 

J 7 

co so, 

\Ier -de co mă - to so; 

.) 
:> 

Gol ben ca cea 

n n n 
7 

,,. 
Dintr- un fir se um - ple ţa - . ro. 



NUMARATORI 

(Formule de eliminare) 

1. ALA, BALA PORTOCALA 

Emilia Com hel : Folclor muzica l. 
falit. Didact icii .ş i pedagog i că, Bucu
reşti, 1967, p. 226 

Ala. balei. por tocala 
l eşi b itc!iţu la portiţ:l 

Că te-aşteaptă Talio n , 
Ta lion fecior ele dom n, 
Cu t ichie 

ele Iringh ic 
Cu pană do ciodrlie ; 
Cu căru\a Raclulu i 
Cu ca ii-mpăratului 
Cu bi·ciul cumnatu lui 
1n m ijloou1 satului. 

Clanţ. zbanţ, dorobanţ, 
Cioc-boc, treci la loc: ! 

2. ClT DAI OALA MĂ VECI NE ? 

i\b l.'cedar muzical, Edi t. de Stat, 
1949, p . 13. 

- Cît d ai oala măi vecine ? 
- Zece ki cu coada ci. 
Un , doi , trei, patru, 
Cinc i, şase, şapte, opt. 
Nouă, zece, 

ieşi berbec<' . 
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3. ŞADE BARZA PE CUIBAR 

Abecedar muzical, Editura <le Stal, 
1949, p. 14 

Şade barza pe cuibar 
Şi numără ouăle : 
Cite unu, dte două, 
Cite trei, cîte patru, 
Cîte cinci, cite şase, 
Cite şapte, cite opt, 
Cite no uă, cîte zece, 

ieşi berbece. 

4. UNI, DUNI 

Uni, cluni, 
Trini , pa:1i 

Traian Mirza : Genuri ş i repertorii, 
în Traian Mîrza şi Ileana Szcnik: 
Curs de folclor muzical, p. n. voi. I. 
Conservatorul „G. Dima" Cluj, 1969, 
p. 30 

Ci ungăr~bungăr 
Bala-başca 

Tupi , zece 
Buf! 



5. UNILICA, CICILlCĂ 

Traian Mirza: Folclor muzical din 
Bihor. Edit. Muzicală. Bucureşti, 
1974, p , 89 

J J I J L ±==R=FF-J#iJ 
,,.. > 

U-ni -li - că, ci - c1 -l i - că, ci- c1 - po- n ă, pu- u -- le o·· n ă 

~frr~f?ffm· --~uoo1rn~-~fl~ w-y·ft~~?+E;f j) r_j) ~ -- > > > ~ ~ 
El-nic, ;ei-nic1 hos -ton, pin -t:c, S1 -- rrH - n:c ; l-lî;.. în cîrn p! 

Unilică , cicilică, 
Cicipană, păul eană. 
Elnic, je lnic, 
Hostan, pintic 
Siminic, Hîş, în cîmp ! 

6. CINE NU MAI POATE 

·.rraian Mirza: Folclor muzical din 
Bihor. Edit. Muzicală, Bucureşti, 
1974, p. 89 

.J = 136 

k~~- - t ţl!g y I J J J w I >F t "t I ~7 >" >- -:;. ~ „ 'I 

Re - zis - tef\ - ţă, for -ţă si co - den - t_~ă1,__ __ .J. ,i,-<,3,4 • fls- I 
efi81FA I {J i ff E J J J I li1 > 7 :11 t y I 

Ci -ne nu-mai poa - te, O mî- nă . 10 .spa - te. jos~ 

Rt'zistenţă. 
Forţă ş i .cadenţă, 
Cine nu mai poate, 
O m in;t la spate. 
Rez istenţă , 
Forţă şi cadenţă , 

Cine nu mai poa te, 
Două mîini la spa te . 
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Rezistenţă, •. , .. 
Forţă şi cadenţă, 
Cine nu mai poate, 
Un [picioc la spate. 
Rezistenţă, 
Forţă şi cadenţă, 
Cine nu mai poate, 
Dă .capu pe spate, 
Rezistenţă, 
Forţă şi cadenţă, 
Cine nu mai (POiate, . 
Jos! · · 

7. UNA, DOUA, TREI 

Emilia Comişel : Folclorul copiilor. 
în Istoria literaturii române I. Edit. 
Acadefl1iei~ Bucureşti, 1970, p. 184 

Una; două, trei 
Baba _la bordei 
Curăţă ardei 
Pentru moş Andrei. 

_8. UNU, .DOI,. 'l'REI, PATRU,_. CINCL_;, .. 

Emilia Comişel ; Folclorul capiilor, 
în Istoria literaturii române I . Edit. 
Academici , Bucureşti, 1970, p. 187 

Unu, doi, trei, patru, cinci, 
Tata ·cumpără opinci, 
Mama cumpără secară, 
Dumneata să ieşi afară ! 



9. UNILIGA, SUTILIGA 

Traian Mîrza : Genuri s i repertorii. 
in Traian Mîrza si Ileana Szenik: 
Curs de folclor muzical, p. II, voi . I, 
Conservatorul „G. Dima" Cluj, 1969, 
li. 30 

Uniliga, sutiJiga 
Pana pinte rapon1ţa 
Rapongău 
Scoate arcu din coteţ ! 

S00ate-l-aş da nu cutez. 
- Ai, de cine şi de cine ? 
-- De-o păpu:şe-n căldănt5e 
Zup, l a naiba după uşe. 
Tu eşti tup ! 

Obs .: Formuln p rc>cccle .io~ul „De-ascun se lea". Ce l ce rec i tă atin ge· pe rind cu 
mîna pe j ucătorii din j u rul său; cel <iti ns pe cu vîntul .,uşe". urmează să 
treacă „la tupit ". Form ul<l impPrativă „ Tu e~ti tup !" este• doar rostită . 

10. DOI, P ATRU, ŞASE, OPT, ZECE 

j n 
oo·; pa - tru, 

JJ n 
lesi o - fa - ră 

n 
~o - se, 

n 

Culeg. Gh. P e trescu ş i grup . Arhiva 
Con servatorului „G. Dima" Cluj. 

j .r1 f 
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rn ăi ber - be - c~ 

4!) 



' 

J .r:J 

11. DUMBIŢA, IAMBRIŢA 

l J 1 j 
iam - bri-ţo 1 

Culeg. Gh. Pe trescu şi grup. Arhiva 
Conservatorului . G. Dima" Cluj. 

J I j n !J JJJ 
ITia - tiin . - -bi - jO; del- no - i - t(.t 
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BICORDll şi BITON 



Dacă în procesul de instruire şi educaţie muzicală ritmului i 
se acordă prioritate, probleme~e de melodică sînt cele care au pri
rnorclfalitate şi ca atare, materialul de cîntec şi joc muzical din fol
clorul copiilor se va alătura imediat producţiilor destinate scandării. 
Partea covîrşi toare a materiulului muzical ~ntegrat în lucrare, vine 
în sprijinul rezolvării problemelor de melodică, fie acestea legate 
dp însuşirea formaţiunilor pn.•modale (în mers gradat, pînă la con
stitu1rea heptacordiei), fie a intervalelor, sau a consoli<l[irii tonali
tăţii, nri a scsizZirii bipolarităţii tonale şi pendulării major-minor, 
etc. : cu fiecare problemă, tinzînd a valorifica materi<ilul pintt la 
stadiul cre;1ţici. Din punct de vedere tematic, al conţinutului. ma
terialul muz'ical ilustrl'ază pc cit posibil mai toate cat<•goriile speci
fo:.'l' f'olclorului copii!or, cum ar fi Cî'(l-tece-formule, cc• oglindesc, 
a~a cum precizeaz{t CE·rcet;1torii genului - rc•acţii ale copilului în 
raporturile lui cu natura şi cu mediul social famil'iar lui, n:spl'ctiv 
cîntC'ce ca : Lu ploaie; La cocostîrc; iWoara macin(1 făină, etc. La 
acest<:>a se adm1gă o a doua categoric„ a Cîntecelor le9aie de joc, 
însoţite toate de indieaţii cit~ clC'sfă~urart• a activ"itiiţii ele joc muzical, 
ca într-o a tn~ia g-rup;1 s{t intre' Producţiile integrnl.e obiceiurilor 
(colinde, sorcc>V<i, chiraleisa, Ptc.) şi un ultim grup, al patrulc•;1. Cîn
tect1l de leagăn, ca ~i creaţii dt'stinate, sau care se adrescazii copiilor. 

În acest mare capitol ai meloc.licii, punctul <le veclc•n• ele la 
care pornim în valorifican·a malerfolului este acela exprimat de 
profesorul Aurel Ivc"'1şc1nu, ce afir:rnă : „Num!'roasc cînh~c<' din fol
clorul copiilor, dl' structur;1 restrîns[t, sînt de o spontanei tall' şi 
expresi\'itate remarcabilă. Utilizarea acestora în predarea d~'men
telor melodict> valorifică, metodologic, pe de o parte, principiul au
tonomiei sci'.irilor prt>pentatonict', ca organizare sonoră. formulat de 
Constantin Brăi lni u. iur pe dl' altă parte se resp~ctă ccrinţ<1 asupra 
căreia stăruia l'l : „aretarea la material autentic„" ''"· Savantul ro
mân propunea selecţionarPa atentă a textelor ~i melodiilor popu
lare pentru u:wl ~colilor, pr!"cizind „autenticul singur este un argu-

.-,:; !\. Jviişcanu : Constantin Brăiloiu - autor de manuale scalare pen~ 
il'u învăţii111întul mediu, în „Lucrări de muzicologie", voi. 8-9, p. 256, Con" 
sel'\'atoru! de muzic[1 „G. Dima", Cluj-Napoca, 1979. 
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ment ştiinţific. nu un argument pedagogic" 56. Criteriul trebuie res
pectat, căci util!zarea unor formule melodico-ritmice străine de cele 
proprii copiilor, nu pot decît să-i altereze acestuia simţirea. Aproape 
cu aceeaşi forţă însă, acţionează în selectarea materialului criteriul 
estetic, oglindit în organizarea ritmico-melodică a motivelor, în 
măsură să-i confere valoare artistică. Respectarea acestui principiu 
presupune evitarea monotoniei, aglomerarea inutilă de piese muzi
cale, cunoscind bogăţia materialului de structură bicordală, bito
nală, ori tricordală ce valorifică acelaşi fond poetic ; or, se ştie prea 
bine, cuntitatea nu ne sulvează. în acest caz am ucţionat sub impe
riul neccsitl1ţii de a cuprinde în capitolul ·de melodică, piese din 
toate categoriile specifice folclorului copiilor, aşa cum s-a subliniat 
deja. 

în strădania rcspect[1rii ~i sclccU1rii modelului pur, după cri
teriul autenticit~1ţii, o primi:'1 problemă cc s-a ivit a fost aceea a în
cadrării materialuluri in : a) folclorul copiilor - ca ~i creaţii proprii 
ale nccstuia ~i b) creaţia adulţilor pentru copii, sau în alte scopuri. 

Erorile· de apreciere pot apărea atîtu timp cît se aplică cu u
şurinţă eticheta : „clin folclorul copiilor" unor produse străine d~ 
structura melodico-ritmică a acestuia, de principiile ce guYernează 
creaţia copiilor. Cuzurile de contrafacere a folclorulu'i, întîlnite în 
paginile unor colecţii de material ele cînlec des-tiint copiilor, fie în 
manuale sau chiar în metodici dl' specialitate, ne-au obligat s[t ne 
îndreptăm mereu spre consideraţiile cerceUitorilor de special'ltate, 
în scopul clarificării problemei, ştiind că doar creaţia autentică se 
dezvăluie ca inepuizab<i.l izvor ele sugestii pentru modul în care co
pilul însuşi aborcleaz[t cel mai complex capitol : cel de' rn~'lod:dt. 
„Primele clemente de metodici\ muzicală nu pot fi aflate într-un 
<•lt chip şi nltundeva decît în exteriorizările muzicale ai<• cupi!ului 
sau din ambi:mţa lui" 'j7 a precizat George Breazul, şi ţinind seama 
dt ~61rile n~uzicalc arhaice cristalizate treptat uu rămas in cîntecel~ 
şi jocurile copiilor, este firesc să se pornească de la bitonul sol-mi, 
formulă-celulă a copiilor, progresînd cu formaţiunile premotlale ~i 
prcpentatonice, prin amplificare treptată cu sunete superioare şi 
inf Prioare, pînă la constituirea heptacordiei. Iată răspunsul pc care 
copilul, prin manifestările sale muzicale - din analiza atentă a d
rora Gcorgt• Bn•azul a desprins un principiu fundamental pentru 
acţiunea pedagogică - îl oferă la întrebarea : cu cc să începem? 
Bazat pe o realitate muzicală şi în intimă relaţie cu manifestările 
artistice ak copilului, George Breazul a ajuns la convingerea că 

;,(; Jilidf'tn. 
:;7 G. Breazul : Patrium Carmen, p. 468. 
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intrnrca în lumea melodiei nu se va face cu do major, atîta vreme 
cit „Majorul - nota el pe o fişă aflată în ·Biblioteca sa - chiar 
adm~ţînd că face parte şi din muzica noastră populară, es.te instru
mental. Muzica este de conceput, în originea ei ca şi în caracterul 
ei popular, ca vocală. Iar muzica vocală, spune George Breazul, în
treaga istorie a originii şi primei dezvoltări a muzicii o arată, nu 
se întemeiază pe major. Majorul şi minorul de azi apar tîrziu" 5s. 

Vederi comune au şi autori ca : Berhard Scheidler, Hans Sabel, 
Sztinyi Erzsebet, Carl Orff şi mulţi alţi cercetători contemporani. 
Aşadar nu cu gama majoră facerq. primul pas în capitolul de me
:c•dic[1, 'i cu formaţiunile premo<lale şi cu olicordiile, a căror va
loare !oji autonomie a fost relevată de Constantin Brăiloiu. Copilul va 
m·ca astfel prilejul sO:i ia contact cu o realitate muzicală ce este a 
lui, cu un univers poetic şi muzical propriu. Un prim contact cu 
această lume melodică relevă faptul că, ct."1 mici au o înclinaţie spre 
inton<1rea cvartei nu doar a ter~ei mici coborîtoare, cum se susţine. 
Iar una dintr~ cele mai importante probleme ale capitolului de me
lodicu - intervalele - a~a cum o gi1sim oglfadită încă în materia
lul bitoniilor şi bicordiilor, prefigurează parcă imperativul pedago
gic spre care tindeau muzicieni ca Iacob Mureşianu, Eusebie Mandi
cevschi, Edgar Willems, cinci formulau pretenţia de a dispune la 
acest .capitol de cîntece ale intervalelor. Valorlficînd acest material, 
avem putinţa de a intona interv<1lde, în contextul unor cîntece, ca 
elemente melodic0 di, expresive, nu aride, singulare, - opiniază 
profesorul Aurel Ivăşcanu. Aceasta este şi calea ~<leală, pr:oce<leul 
corect de însw?~H- a intervalelor. Modele de o simplitate şi expre
sivitmc remarcabilă ne oferă tezaurul folcloric şi am c1ta doar cî
tcva, cu referire Ja intervalul de secundă şi terţă. Astfel, extragem 
din eapitolul bicordrnor şi bitoniilor, exemple ca : La ploaie; Sor
cova; Paparudă; Fluture roşu; Auraş-păcurăraş; Ineluş, învîrternş; 
şau : Moarn macină făină; Cocostlrc, cocostîrc; şi Hop, hop, nuţi
şor, pentru a nu aminti <lecit cîteva. 

Cum cîntecul înseamnă viaţă ritmică şi melodică, realitate so
noră în care cele două componente se îmbină armonfos, el oferă o 
multitudine de situaţii, care - după dificultăţile ce le conţin -- se 
cer valorificate fie într-un moment de dobîndire de noi cunoştinţe, 
fie într-unul de fixare, utilizînd mereu cele mai diferite .tehnici di
dactice, pînă la cele ce favorizează manifestarea creatoare. 

în cazul primei formaţiuni melodice - bitonul sol-mi, sau 
bicordul sol-la - modelele cuprinse în lucrare (în număr suficient 

f.J' p_ BrlnC'uşi : G. Breazul şi istoria nescrisă a muzicii româneşti. Edit. 
Muz., Bu:u~("Şli, 1976, p. 221. 
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tle m;u-c) îşi justifică prezenţa atît prin plusul de viaţă Ci:!-l aduc, 
prin dimensiunea ritmică (în unele cazuri), cît şi pr'in organizare;i. 
ritmico-mel-:xhcd. <i motivelor în măsură să le confere valoare ar
tistică (în alte cazuri). Şri nu ele puţine ori, modalitatea de desfăşu
rare sub formă de joc adaugă un plus de valoare unor exemple, 
permiţind o fixare creatoare a cunoştinţelor. Concretizînd, cu refe
rire la prima formaţiune melodică, se cere precizat faptul că ma
terialul care se propune pentru însuşirea acesteia, nu va fi identic 
cu acela prin care se realizează fixarea ei. Şi dacă pentru prima si
tuaţie pedi.1gogicC1 exemple ca : La ploa'ie; Stai ploaie călătoare; 
Melc, melc; sau Auraş-păcurăraş, sînt cele mai indicate, fiind vorbu 
de descoperirea formaţiunii melodice (într-un material de cîntec ce 
nu mai rldidi ~i probll'mc ele ordin ri'1n1'ic) pentru momentul de 
fixure a cunoştinţdor se poate recurge la modele captivante, care 
să permită desfăşurarea unei activităţi dfoamice, ele o mare varie
tate. Cîteva exemple ar fi condudenile. Astfel, apelînd de pildă la 
cîntecul: Barză, bar·ză, ce-oi în cioc'!, mod<ilitatca ele dcsfii!?urarc 
sub form;;'1 d<' dialog, an:trent:uză pe subiecţi într-un joc ce le pro
cură reală plC1ccre, faciJHîncl mult exersarea formaţiunii premodale. 
Şi cu cit mut('rialul acestui cîntec este \'aria.t, şi din punct de ve
dert' ci tmic, cu utît posibilităţile de exersare creatoare crt•sc. Dar 
spre forma antrenantă a jocului ne conduc atîtea alte exemple, f'ie
care sporind modahtăţile noastre de OpPrnre. De pilclli, cîntecul Ine
luş invîrtecu.~ sugerează didactului inventiv, posibilitatea ele a pro
voca gîndirea în sunete. spre descoperirea bilonului (sol-mi) pre
zent aici nu în mişcare descendentă, ca de obicei, ci invers, element 
ce provoacă derut{I. Descoperirea poate fi urmat~1 de memorare şi 
reprezentare în sciis a materialulu1i. Nu pat fi însă nicidecum igno
rate alte cîteva sugestii oferite de bicordiile : Chiraleisa; Cocostîrc, 
cocostirc; sau 1\foara macină făină, mai ales atunci cinci f'Stc vorba 
de clesfăşururea unei munci cu caracter creator. La proporţiile res
pective, găsim, dr· exemplu în Chiraleisa, modelul necesar pen
tru o organizare interioară variată a motivelor. pentru desluşirea 
cîtorva modalităţi de îmbogăţire a discursului, elemente cc toate îl 
propun unei act'ivitiţi de analiză ce precede şi pregătc~te pe cea de 
creaţie. Dezv~1luind bllgăţia şi logica interioară ce gu\'ernead1 mu
terialul, se vor impune procedee de creaţie ca repPtarea, reluarea 
motivului, segmentar~a acestuia, îmbogăţirea ritmică prin apelul la 
formule ca : triolet, .grup de şaisprezecimi, ca şi combinaţiile aces
tora cu pătrimi, optimi şi pauze de optime. Cu PVidenţă SP impune 
faptul că în ciuda p1J.ţinăt;;'1ţii clementelor melodice constituitive 
(două), a:;emcnea mic! creaţii se încheagă ca orizonturi de expresie 
care se• do\·edesc suficiente p.r<in ele însele. 
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Cu materialul de cîntec ce poate îmbrăca forma jocului muzi
cal, posibilităţile noastre de Jucru cresc, venind în sprijinul fixării, 
operării creatoare cu formaţiunea melodică însuşită, cu intervalele 
muzicale, fie acestea secunde, .terţe sau cvarte. Pentru intervalul de 
cvartă, exemple ca Moara macină făină; Cocostîrc, cocostirc; Hop, 
hop, nuţişor; sînt numai cî:teva din cele care fac posibilă şi justi
fică mobiMtatea de acţiune. Abordarea variată a elementelor melo
dice - mişcarea melodică ascendentă sau descendentă - ca şi va
rietatea ritmică oglindită în ape!ul la ritmul punctat, sau la o for-

mulă ca : ;.•-; rezultînd d'intr-(i liberă interpretare a duratelor, 

sint elementele care ne permit să dăm o coloratură variată muncii 
noastre. 

Mai există însă în subsidiar - pe lîngă experienţa ce se îmbo
găţeşte mereu prin contactul cu un material de dntec autentic, ex
perienţă pe care copilul o cîştigă, desprinzînd din aceasta o sumă 
de procedee de operare independentă cu elementele ritmice şi me
lodicc -· un factor cu acţiune stimulatoare asupra fanteziei sal<,, 
unul îndeobşte ignorat, fări'1 a se lua în considerare consecinţele. 
Este vorba de un univers populat cu flori, păsări, insecte şi alte 
lodice - un factor cu acţiune stimulatoare .aslJ:pra fanteziei sale, 
elementele care făcînd corp comun cu spirttul copilului, nu pot fi 
îndepărtate, fără a-i ~ărăci universul, fără <i-l frusta în fond de 
hrana care, întreţinîndu-i şi cuprinzîndu-i afectul în mod nevăzut, 
îi stimulează fantezia, îl îndeamnă indirect să se exp:i<.ime. Sesizînd 
valoarea acestui adevăr, încă Jan Comenius atrăgea atenţia asupra 
necesităţii cultivării spiritului copilului, a întreţinerii unui climat 
afectiv necesar, suport real al activităţii. Reluînd ideea, Jean Pia
get îi subliniază valoarea atunci cînd, dezvăluind raportul de in
tercondiţionare ce se' instalează între at'itudine şi cunoaştere, susţine 
că : „sentimentul joadi un rol esenţial în funcţionarea inteligenţei. 
Fără sentiment nu se manifestă interese, trebuinţe, .... " 59. 

Varietatea modelelor care, pornind de la aceeaşi sursă poetică, 
îmbracă formă sonoră diferită, vorbeşte de inepuizal:l.ile resurse cre
utoare. de înclinaţia naturală a copilului spre schimbare, de posibili
tatea sa de a se exprima mereu altfel, condiţia esenţială rămînînd 
relaţia lntimă, firească, ce trebuie să se nască între el şi sursa poe
tică care are calitatea de a-l inspira. Cîntecele Melc, melc; sau Piţi
gaie; Păpăruţă (ca şi atîtea altele), prezentate fiecare în cîteva vari-

r,ii O. Schechter, B. Grigoriu : !Hodc•rnizarea şcolii ş·i învăţămintul pro
blematizat, Rc>vistn ele pedagogie, nr. 3, 1972, p .... 
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<mte, vorbesc despre fecunditatea acestui raport, ce îmbracă mereu 
.alte forme sonore. 

1n interiorul acestui prim segment destinat problemelor de 
rnelodidi se găsesc însă şi exemple integrate în capitolul anterior, 
·cel al versului scandat. Nu este \'orba de o simplă repetare, ci de 
considerente de ordin pedagogic muzical, căci dacă iniţial aceste 
materiale se valorifică sub aspect i<itmic, ele îmbracă acum formă 
melodkf1, \'enind încă o dată în sprijinul nostru, spre rezolvarea 
unor probleme ale acestui capitoL 

Exemple ca : Sisi capră cu mărgele; Fluture roşu; sprijină 
1mnctul de vedere. 



Ploa - le 

' w J J 
Stol ploa- ie 
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1. LA PLOAIE 

Folclor muzical din zona Huedin 
Traian Mîrza şi colectivul. Comite
tul de cultură ş i educaţie socialist.ă 
al jud. Cluj. Conservatonrt „G. 
Oima" Cluj-Napoca, 1978, p. 77 

cu soa - re, Vil-ne-i săr-bă - toa re 

P.loaie cu soare. 
Mii1w-i sârbă! u a~c: 

2. STAI PL01U E CALATOARE 

C ulegăt o r I oan R. N icola , 1\ r hi.-a 
Ins titutului de folclor Cluj-Napoca 

J J j 3 FW 4J J f3 3 JI· 
că -lă-ioa-r e Că !e-a-jun-ge sfîn-tu so a-re ( 

Stai, ploaie că lătoare 
Că te-aj unge sfîntu soare. 



3. CU DEGETELE CELUI MIC 

Folclor muzical din 7ona Hued in 
Traian Mirza s i colectivul. Com ite
tul de cultură · ş i educaţie soc iali stă 
al jud. Clitj. Conservator ul „G. 
Dima" Cluj-Napoca, i918, p. 11 

U - nu mer- ge la pur- cei __ 

Unu m erge la p urcei, 
Unu m erge La viţe i , 
Un u s.tr.inge aşchiuţe , 

Unu face pliic i ntuţe , 
Cel m :;ii mic 
T.iri , ţ î rî cîtc llil p ic. 

Obs. : Ultimele dou:l ver~u1· i, vorb ite . 

4. PI'fIGAIE 

Folclor m uzica l d in zo na Huedi n 
Traian Mîrza ş i co lectivul. Cnm it e
tul de cu!tu1·ă s i educaţie socialist ;i 
a l jud. C luj. · Conservatorul · „G . 
Dima " Cluj-Napoca, 1978, p. 81 

Pi - ţ1 - ga - i0, ga 

Piţigaic, gaie 
Un picio r de oaie 
Şi-unu de cine 
Si'.'1-mi f ie m :: i bine. 

ie 
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5. PIŢIGAIE 

Traian Mîrza : Folclor muzical din 
Bihor. Edit. Muzi cală, Bucureşti, 
1974, p . 90 

Piţ ig<Jie, gaie, 
Cc duci i 11 tigai0 ? 
Un picio r de oaie 
- Cine ţi J-a dat ? 
- Un fiu de-mpărat, 
Zup, cu el su' pa t ! 

6. S IS1 CAPRA CU MĂRGELE 

Gl'o rg1• Breazul : „Cîn!ecul papular 
- fun cţia psihologică" , in Muzica 
românească de azi, Bucurc~ti, 1939, 
p , 142 

Repe de 

~ţtC~fllfl.?JJ:SHFl 3 B 
S1-s1 ca - pra cu mur-g • - le,Cu rna1 mul - te ghi-o-ce -le1 

ţ+ __ J-d~- J-=11~ -~~: ~J~i ~J ~Q~;§~ 
Ron - ci~; Pon - ci~, Pe la ca - sa lui î i -vi~, 

fE-~t~ld !i2E=4!31 
î i - v·1 -ca - na, 8er - be - ca - na,Cr on-tu-ti - le1 Sban -ţu - ri -le1 

~ ('O f bil ) 

r=r=~JTil n ~ i? ? ~ 11. 
Cut·- cu - vi - o, Spor-:nan-ţi - o, I a-\i mî-na de-o-ci - a! 
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Si:si capră eu mărgele 
Cu mai multe ghiocele, 
Ronc i ş , Ponciş, 
P e la casa lui Tiviş , 
Tivicana, Berbecana, 
Cranţuri le, Sban\mri\e,· 
Cutouvia , Sparmanţia, 
Ia-ţi mîna dc-;Jcia ! 

Obs. : Copi i St, impa r\ în grupuri de cite :i, 5 sem 7, apoi se i1n-oiesc 
in t re t•î c in e să ,.inch id.J: '. Cel C:P „in c ll id<•" hi indoa il" t r unchiul. -.;e prinde 
cu m î ini le de genu nchi, s patel e lui fonnind ;i.,tfcl u n fel dr· mC1 s u ţ[1 ; c i ţine 
ochii inchi ş i. Pc s patele {;dUi cc „înc hide"' fiecare jucător pune, ca pe o masă , 
pa lrna 1n itn i i stingi întinsă cu dosul in jn~. : \.poi , unul dintn~ jucftton, a tinge 
u~o r c u inl n a dr~aptă , pc rinei, Ln î inik j ucă torilor, înct.>pînd c u a l ui, <.:în tind 
îm preună cu toţi jucătorii (afm·ă de cel Ct' „închide' ), cîntecut. La a tingerea 
in îin i i ~tJn g l d f iccti rui juci'ttor, st: cînt5.. după cun1 vi n !a rîn d i n cinte<.» 
cîtc do u. ~l •:1L.-1be:'. Ron ~: iş, ponei~, hau o silabă cu:n C' ( ' t't' tC>xt ul) . C uvi ntele 
„la- ţi rn îna dC>-ac ia !'' se adresează jud itorul u i pe mîna :--t1r ui a s-a i sprăvit 
dntccul (deci s ilabele „ţi-a" , de la „Spannanţia " ). A cel a tn' bui e să ia mina, 
să plece in rîn dul celo rla l ţi ~i s[i treaci1 î n toc ul celu i ce ,.inchick" spre a-1 
schim b a. Acesta v ine in Jo : ul lu i. Şi a~a :ontinuă jocul mai d eparte. 

t.. Repede 
t F3 

Bar-ză, 

7. Barză , barză, ce-ai in cioc '? 

George Beazul : P atrium Carmen, 
1941, p , 194 

~ J 
bar-ză ce-ai în cioc? Un b o - boc ' 

frrrn :ra f n iJ J JJj w w J J?JJ 
Da- n p1-ci oa-re? Rî~ - ch i -toa - re 1 Oc-n pe-ne?Fri-gu-ri - !e me - tel 

hi 
le 

Barză, barză, 
Ce-ai în cioc ? 

6! 



La 

- Un bob0<:? 
- Da-n picioare ? · 

Rî:;;chi toarc 
- Da '-n pene ? 
- Frigurik mde 
Să te duci t:u ci~ ! 

8. URARE Dţ ANUL NOU 

a - nu si 
) 

Culeg. L. Dubău, Gh. Petrescu, Cen
trul de ştiinţe sociale, Sectorul de 
etnologie si sociologie, Universitatea 
Cluj-Napoca 

iu mu lti ani Să ne 
J 

Anul n o u cu bine 
Cu zile senine 
Ploi la timp 

noroc la plug. 
Sănătate 

şi belşug ! 

ne 

de - ie mo - su bc1ni , 



i;apejor 

~> J) [] 
Set-co -vaJ 

Sorcova, vesela 
Să trăiţi să -nfloriţ.i 
Ca w1 fir de trandafir ; 
Tare ca fierul, 
Iute ca oţelul. 

La anu şi la mulţi ani, 
Să ne deie moşu bani. 

9. SORCOVA 

George Breazul, în „303 ColiBde". 
Scdsul românesc, S. A.. Craiova. 
p . 401 

ve - se - iaJ Pes-te 
1 - . - ; V 

va-ra; pri-rna-va -ro, 

~ l n;, J> J1 I J' l J 11 
să tră - iti să - mbă - trî - rilti. 

) ) 

So.rcova, vesela 
Peste vară, primăvară 

Să trăiţi, 
să'-mbătrîniţi 

Să-nflot'iţi 
să mărgăriţi 

Ca un măr, Ca un păr, 
Ca u:n fir 

de fa:andafir. 
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10. AURAŞ, P ACURARAŞ 

I. R. N icola, I. Szenik, Tr. Mîr:;::i : 
Curs de folclor muzical p. l-a. Ed it. 
Didactică şi pedagogică. Bucureşti. 
1963, p. 269 f Allegretto 

! J) J1 .J 

Me lc, melc 1 

A-u-ras pa -cu- ro-ras , ,) 

Aurn!;i , păcurăraş , 
Scoate apa di n urechi 
Că ţi-oi da parale vechi 
Şi ţi-'Di spăla cofrle 
Şi ţi-oi_ bate tobele. 

11. MELC, MELC 

N. Saxu, G. Breazul : Carte !_le cîu• 
tece pentru copiii de ci. I-a J>rimară. 
Edit. Scrisul .Homânesc, Craiova. 
1938 

f J J I J ] J ] I f J J . li 
co - to - beie Seca-te coar-ne bo -u -rest1 . 

. ' 
Melc, mek 
Cotobolc 
Scoate coarne 
Boureşti 
Şi te du la baltă 
Şi bea apă caldă 
Şi te du la Dună:re , 
Şi bea apă tulbure 
Şi te suie pe buştean 
Şi rnănîncă leuş tean. 



· 12. FURNICA 

J. Coste, D. Fărcaşiu : Folclor mu· 
zical din Mintiul Gherlii. Comitetul 
de cultură şi educaţie socialistă al 
jud. Cluj, 1979 

' I <,2,J,l;- ----i j 
3 

.pcnftLJ. ultfrnul veiSl 

J f3 J ;11 03 J L 11 

Hai la grea-pa cu fur- ni -ca, A-î-ceo-l gtoa-pa 

Hai la groapa cu furnica 
Să-ngrnpăm pe măcinica. 
Cine-a furat mîţul 
Si:i-1 mînce parnintul 

Aicea-i groapa ! (strigăt). 
Ba- i aici; ba nu-' i aici: · 
Mamei spală vasele 
Cutu roade oasele 
Noi ne dăm de-a-ntoarsele 

(U nnE«<ză răsturnarea copilul ui de pe br.aţe în picioar:c) 

Obs. : Se execută de către fete şi băieţ i , care prinz1ndu-se de n111n1 
cite dol. îl leagănă pe un al treilea mai mic {ce este culcat pe braţele lor) 
în ritmul \·ersurilor - intonind cintecul pină la sfirşit. Cind spun ultimele 
dQuii versuri „Cuţu roade oasele, Noi ne dăm de-a-ntoarsele", H răstoarnă 
pe cel de · pe braţele lor, în picioare. 

13. LA COCOST1RC 

EJ o 

Traian Mîrza : „Folclor muzical din 
Bihor", Edit. Muzicală, Bucureşti, 
1974, p. 85 

j J ii 
Co - co -sf!r- - c4J stîr 

Cocostirou, s tircu 
R()Şeşte-ne 0ud. 
Douăzeci şi nouă 
Şi ne dă şi nouă. 

&Ş 



14. l\'IELC, MELC, CODOBELC 

Melc, melc, 
Seca-te coor-ne 

Culeg. Ioan R. Nicola. Ct<ntrul de 
ştiinţe sociale, Sectorul d«> etnologie 
şi sociologie, Universitatea Cluj
Napoca 

o 
I 

co - do- beie 
bo - ie - re~ti 

Melc, mPk, codobelc, 
Scoate c:O<lnw boicre,5ti 
Şi te du la baltă 
Şi bea apă caldă. 

15. CHIRALElSA 

Traian 1\-lirza : l'olclor muzkal din 
Bihor. Eclit. Muzicală, Bucureşti,' 
1974, p . 93 

Ch1 - re- lei - su lei - sa, Spic de grîu, . pî- nă-n brîu, 
Po 3 pa cu a - lei - so, 

~=EJJ ;~'î J J J il -ZTI=I 
t- Spic de se- ca -ra

1 
pî-nă su-su-oo-ră . 

.&6 

Chiraleisa, 1eisa, 
Popa cu alei.sa. 
Spic de griu , pin~-n briu ; 
-Spic de sec<.ir<.1, pîni"t s usoa r:1. 



' .o 
V C:.ir- cu 

16. CURCUBEU, BEU 

A I 
-be-!,l, 

j J I 
be !d 

Eni;Iia Comi.5el : Folclor muzical. 
Edit. Didactică şi pedagogică, 1967, 
P. 170 

-§§ . n j? 'I li 
Ro --~u e ol meu 

Curcubeu, beu 
Roş u c al ffi l'U. 

17. PAPĂRUTA 

T raian Mirza : l~o l clor mu7.ica l din 
Bihor- • Edit. Muzicală, Bucureşti, 
1974. p. 94 

i·&~~~-§~~~'°~~:i~j ~J~!lveYsa4;i6jd-.-...... ...,..- f-· -y---,jJ" 
Pd - pă-ru - ţd1 ru tă 

Păpăruţă , ruţă 

Bun-a r fi-o ploiţă, 
Plo iţă curatâ 
Făr-un pic de pi at ră 
Unde-oi da cu ~a pa, 
2ă să umple g ro::> pa. 

iî : 



18. PAPĂRUŢĂ, RUŢĂ 

Ernil Ricgler-Dinu, în „Das ruma• 
nische VoJkslied", 1940, p . 161 

J> I J 

Păpărută, ruţă 
Bun-ar fi -o plouţă. 

19. INELUŞ-INVIRTECUŞ 

!I 

Culeg. Gh. Petrescu (de la prnf. 
A . Jvăşcanu) 

pţ1 J1 Ji J)1jl tt± I J) EJ> J> I Ji J' w ii 
, · I - ne -lus în-vîr- te- cu~: Ghici pe-a cui de- get. cm pus! 

Ineluş învirtecuş 
Gh ici pe-a cui deget am pus ! 
Ineluş învirtecu ş 

Ghici pe care degetuş ! 



20. PRIN. PĂDUREA DEASA 

Culeg. Traian Mirza şi grup. Arhiva 
Conservatoru) de muzică nG. Dilna" 
Cluj-Napoca 

~-4-~~~~=g:-ţ-&n 
Prin pa - du- rea dea - ~ă, 81-ne~ar fi so z1- co ta - r.e_._ 

P1rin pă.durea deasă, 
Bine-ar fi să iasă. 
Brin pă-du-rea mi-că, 
Bine-ar fi să zi-că 
Prin pă-du-rea ma-re, 

Bine-ar fi să zică tare ! 

21. MOARA MACINĂ FĂINĂ 

Culeg. I,. Duhliu, Gb. Petrescu, 
Centrul de ştiinţe sociale, Sectarul 
de etnologie şi sociologie, Universi
tatea Cluj-Napoca 

l 

J' 
r:-- ~---;i 

J' J I j JE+='Fî 
Mba-ra tna - ci- nă fă - i - nă, Si 

) 
mo - ro- ru toar- nc-n cos. 

J 

j,J' Ji ~ ' „ Ji i 
I j'> 1 1 .. ,J· I Jl Jl } , I t }' J1 J' l' 't 

Mo- r.ă-r i -ta cîn-tă-res-te Si dă boa-be !a co-cos 
) ) ) ' „ 

Moara macină făină 
Şi moraru toarnă-n cos. 
Morăriţa cîntăreşte, · 
Şi dă boabe ]a cocoş . 



2:.!. COCOSTÎRC, COCOSTÎUC 

I. R. Nicola, Tr. Mirza. I . Szenik : 
Colecţia de cinlece populare. Anexă 
la cursul de folclor muzical. Con
servatorul „G. ·Dimia" Cluj, 195'8, 

'
~ A!legrettc . 

~· '""d ~ ! '""d j t ) 11= fG ·n i J4 J ·li 
Co - co - s tîrc, co-co -stîrc N-ai vă-zut pe ma-ma-n fag~ 

- Ba-m vă-zur-o în Fă - gă-ra~ 
Curn- pc-ra un cilii de cos· , 

- Cucos tirc , cucostî,-c, 
N-a i văzut :pe mama-n til';_;; 1 

- Ba-m văzut-o ia Făgăraş 
Cun1păra un ch i·l de c:t:~ . 

23. FLUTURE 

Emilia Comişel : F()!clor muzical 
Edit. Didactică si pedagogică, 
Bucure5ti, 1967, ii. 90 . 

.. 1=;:loderato 

~ j J-J:--1 J J ltjtj J· J· I J FI 
-su Vin' !;J tal-ca mo S!J . , } 

} 

Fiu - tu - re: rn 

Ftuture roşu 
Vin' la taica moşu. 
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24. HOP, HOP NUŢIŞOR 

P. Urincusi : G. Breazul „ ; isturia 
nescrisă a· muzicii rornanesti. Edit. 
Muzicală, Buclll'e~ti. 1973," p. 114. 
Culeg. Em. Comişel 

Vin Io rno1-co-n bră-ti - sor ' ) 

Hop, hop , nuţişor 
Vin la maica-n brăţişbr. 

25. NA,.]1,,jI, NANI, PUIUL lVIAl\1II 

j; J ! 
Na- ni, · 

~ JI J 
na-ni 

Ioan R. Nicola, Traian Mîrza, Ileana 
Szenik : Curs d e folclor muzical, 
P. l-a. Edit. Didactică şi pedagogică, 
Bucureşti, 19G3, p. 188 

' J =t1 ; J' • li 
pu -iut rno- mii 

Nani ; nani, 
puiul mamii. 



Principiul care ordonează activitatea d:: insuşirc a fonnaţiuni 
lor melodîce, va fi acela ce guvernează şi înlănţuirea problemelor 
pe care acest capitol le ridică. Vom evolua aşa\'.{qr, de la ... b.i.cordii 
:;i bitonii, la tricordii şi tritonii. Obiectivele pe care le putem îm
plini slujindu-ne de acest material, se înmulţesc acum. Cîştigăm în 
acC'st moment o seamă de posibilităţi care se referă pe rîn<l la : 1. 
descoperirea unui sunet nou şi cu uceasta, a unei noi formaţiuni 
melodîce, necunoscute, 2. lărgirea spaţiului intervalistic şi tot ati
tca posibilităţi (noi) de combinare a acestora, 3. valorificarea melo
dică 8 unei trepte - cum este re - care se intoncaz[1 cu mai multă 
l!~Urinţ;; în coborîre; şi nu în ultimă instanţă, 4. îmbogăţirea com
bin2.(iilor ce pot apărea atit între intervale ca cele de secunde, terţe, 
n·artc-. cvintc·, c:~ şi între diferitele sisteme prernodale !-ii oligocor
dice form::itc" Didactul preocupat de de:1;voltareu creativităţii va găsi 
aici o ~camă de sugestii. Cu referire la aceasta, semnal<'.'lm fenomenul 
deja conturat în capitolul ::interior, cînd am Yorbit de varietatea c>X
primărilor muzicale ale copilului care, pornind de la act>eaşi sursă. 
poctic~i, îi conferă acesteia alte şi alte sensuri melodice. Fenomenul 
este prezent 9i invers, copilul îmbrăcînd texte diferite în aceeaşi 
l::::iină rnno:·ii, în cadrul aceleiaşi formaţiuni - ele pildă în c<dru! 
structurii tritonale. 

Cit de multe şi interesante evoluţii melodice se pot naşte din 
combinarea a trei sunete fie acestea : la-sol-mi, mi-re-do, ::;au <;ol
clo-re, ne-o demonstrează exemple ca : Pas, pas, pasărea; Fluturaş, 
fluturaş; Cine poartă focul; Lună, lună, nouă; Porumbiţa; Colo 
sus ]Je după lună ; Sorcova ; Soare ieşi din închisoart,?, pentru a cita 
doar citeva din materialele cc se constituie, fiecarli!, în_.model artistic. 
1n improvizaţia melodică la acest nivel, sîntem desigur dependenţi 
de numărul restrîns de sunete cu care operăm ; dar adevărul s-a 
impus : atît prin numărul combinaţiilor ce pot lua naştere·, cît şi prin 
bogăţia de ex!)resie pe care unele din aceste <:ombinaţii o aduc, el~ 
ne îndeamnă s[1 zăbovim timp mai îndelungat în spaţiul tritoniilo1 
şi tricordiilor. Exemple ca: Baba, oarba, sau Soare ie# din închisoare 
-- care, deopotrivă, prin noutatea motivelor muzicale,. î? care însăşi 

7Z 



căderea de cvintă impune o notă aparte, ca şi p1in (în special în cel 
de al doilea exemplu) frumuseţea, gingăşia şi puritatea imaginilor 
poetice deschis un orizont neb[inuit. 

Intrarea ·În LJceast[t minunată lume a invenţiei nu se face însă 
înaintea cunoaşterii unui bogat material de cîntec, exersat în variate 
forme„ Astfel, înafote de a-i propune copilului să caute, să găsească; 
să inventeze o melodie la un text poetic dat, este firesc să epuizăm 
asemenea posibilităţi ca : recunoaşterea melodiei unui cintec pe baza 
r•itmului acestuia, extragerea scheletului ritmic dintr-un material ele 
cintcc necunoscut, integrnrea în di<:tlog, şi realizarea d~ scurte con
versaţii muzicale care se axează pe celulele melodice extrase din 
cîntcce, sau, valorificarea sub formă de joc a tehnicii întrebi:irilor ~i 
răspunsurilor, dezvoltînd subiectului şi simţul pentru formă, compo
nentă esenţială a creaţiei. Sînt formulate aici numai cîteva din pro
cedeele care, valorificate, îl pregătesc pe subiect şi îl conduc spre 
desfăşurarea plenară a forţelor sale. 

Situat intre materialele cc răspund unor cerinţe pur didacike 
şi acelea cc conduc spre exersarea capacităţilor creatoare, materia
lul de joc muzical - pe care îl extragem din tezaurul folcloric, 
integrîndu-1, după caz, în fiecare capitol - reţine şi aki, ca şi în 
capitolul următor, atenţia educatorului. El nu poate fi ignorat sub 
nici o formă, pe de o parte pentru că de ori cît am dispune, nic.fo
dată nu putem spune că avem destul pentru satisfacerea nevoii de 
joc muzical, iar p~ de altă parte, pentru că el este materialul ce per
mHe a opera în diferite moduri cu elemente deja însuşite, - fixînd 
creator problemele în baza unui material de deosebită valoare edu
cativă şi artistică. Să ne oprim doar la un exemplu ca acela pe care-l 
oferă jocul Lioara, creaţie care prin conţinutul său aruncă încă o 
dată o lumină asupra acelor „potrivi11i structurale" care, după o 
cerinţă formulată de George Breazul, trebuie să existe între formele 
de viaţ{1 şi valorile spirituale. 

„Fetiţe bihorene" - comentează profesorul Aurel Ivăşceanu -
aşezate în cercuri concentrice îşi schimbă locul de joc, spre a se 
aşeza lingă o surată „preferată". Caracterul gingaş al jocului de 
fete este ilustrat şi de versurile apelative iniţiale, care dau, de altfel, 
şi numele jocultk 

J j 
~ Li ··· oo - ră, ii 0c: - rrS. 

Versurile - ele şase silabe - se suprapun unui tricord major, 
melodia desfăşurîndu-se în piric neîntrerupt. 
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Befrrindu-ne la valoarC'a artistică a acestor materiale, se cere 
sublfoiat că asemenea exemple, cum sînt Soare, ie~i din închisoare -
în c;:rc copiii evocă soarele să iasă în întîmpinarea a două căprioare,. 
care> au ,,cercei de ghiocei :=;;i papuci de flori de tei", - sau Ruje de 
pe cale, alături de multe alte cîntece care reflectă în conţinut, ra
porturile copilului cu viaţa, natura, cu vietăţik care o populează, 
constituite muzical - după cum subliniază profesorul Aurel lvăş
ceanu - pe un triton sau un tricord, fac implicit şi dovada - în 
ciuda materialului sonor restrîns - unor posibilit;Iţi de expresie pe 
care numai creaţia autentică le poate dezvălui. Valoarea arl'istic.;1 a 
acestor materiale se dezvăluie încă o dată, dacă reflectăm la faptul 
că unele dintre exemplele incluse în acest capitol se oferă ca ade
v~trate cîntece ale intervalelor, modele care permit şi prileju'iesc 
exersarea creatoare (în variate combinaţii), a acestor elemente fun
damentale ale limbajului melodic : intervalele. 



TRICORDU şi TRITONII 
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1. CARAMIDA NOUĂ 

rn 

Culeg. L. Dubău, Gh. Petrescu. 
Centrul de ştiinţe sociale, Sectorul 
de etnologie s i sociologie, Universi
tatea Cluj-Napoca 

Cărămidă nouă 
Bine-ar fi să plou<'i. 

2.LUNĂ,LUNA,NOUĂ 

El 
Lu - nă, 

Ta - ie 

Emilia Comişel : Folclor muzical. 
Edit. Didactică şi pedago;-ică, Bucu
reşti, 1967, p. 171 

:O J 
lu - nă no 
pîi - nea-n do 

Lună, lună, nouă 
T,aie pîinea-n două 
Şi ne dă şi nouă 
Ţie jumătate 

Nouă sănătate 
La vară bucate. 

J ?li 
uo 
uă 



3. PAS, PAS, PASĂREA 

Emilia Comisei : Curs de folclor mu
zical. Edit. Didactică şi pedagogică, 
Bucureşti, 1967. 

·" :iegretto 61 J J j /i Ji J 
Pas, pas, pa - să - rea, Din ta - ri - na as - ta rea 

(ţr Î" js, îJ) ! W'1 Js J I J> Js J) J1 I J~ J> J li 
Să vi - e fe - ti - \e - le Să ro- deas-că . gri - ne-le. 

'° ) l 

J' 
Ş ' o vi - no 

Pas, pas . pasărea, 
Din (C1 ;·i na asta rea. 
Să vie fetiţele, 
Să rode::iscă grîncle. 

4. FLUTURAŞ, FLUTURAŞ 

l 

J> 
la 

I. Şerfezi. E. Albuţiu : Muzica -
Manual pentru clasa a X-a. Edit. 
Didactică 5i pedagogică, Bucureşti, 
1967, p. 40 

zboa-ră sus de 

t Ej I j J· ;) Jî 
mi - ne, că na-m mă - ră 

Fluturaş, fluturaş, 
Zboară sus de pe butaş 
Şi vino la mine, 
Că n-am mărăcine. 

pe bu -ia~· 

I J J li 
ci - ne. 
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F iw - iu - re 

5. FLUTURE ROŞU 

~o - su 
' ' 

Tiius Moîsescu : Cîniecc p e n t ru co
pii. Cărtici ca mea. Colectie akfriuilă 
de Titus Moisescu. Edii . Muzic:ală, 
Bucure.5ti, l!l67, p. 40 

JELl 
Vin ia iai - ca rn o 
Să·!' dc u un OJ ro - ş:.i 

• ~! I :> J• kji 
Flu - '.u - re :ru - La - să - te 

Flu ture roşu, 
Vin la taica moşu 

Să-ţi dau un ou roş u. 
FJ:uture frumos , 
Lasă-t e fle jos. 

6. CINE POARTĂ FOCUL ? 

pe JOS. 

Culeg. Gh. P <>irescu 

Hai să-n - ce - pem 

C1 - ne 

w J J5 J5 J> J> I J i 
jo - cui ~~os - tru, î n - că- o - dat 

J j) j'1 

c u i? Eu I-cm 

Hai să-ncepem jocul 
Nostru, încă-odat 
Cine poartă fo cul ? 

J> J) I J 
iot pur - iot 

t li 



Eu l-am tot purta t. 
Dacă ţi-ai dat seama 
Nu cumva să-i spui 
C-am lăsat năfr;.ima 
Indără tul lui. 

k:equ!a jocului. Copiii sî nt prinşi de mîm1, m cerc. lin copil în:onjoar5 
cercul cu o băsmăluţă - focul ! - în mină, pe care o lasă în spate, la picio
n~le unui participant la joc. Acesta, cînd a dat de veste, fuge, spre a-l at in ge 
cu basmaua : dacă primul a reuşit să se reaşeze la locul lui in cerc, celă lalt 
devine purtătorul „focului", şi jocul continuă. 

7. BABA, OARBA 

N. fon-eseu: „7 Cintece dia folclorul 
copiilor" pentru vioară şi 1>ian, ar. 
2. 1951. 

{': ~~Cl'.ll?:"Qto 

~*likk-ţfd1 J3 )1 h I J j .111 J; J1 J1 )1 ! J Ml 
·!. ac - '.:l'l,lx:-Y:! oar-ba, Un-de-\i es-te roai-:ia? Ba-ba ici co - lec 

;iJ;:i ;;;-:i de-o voi prin-Ci:', Cc-~u !ivi c - prin-de !a- ! e du - pă ec;. 

Baba, baba oarba 
Unde-ti este roaiba ? 
Roaib~ de-o voi prinde, 
Capu ţi-oi aprinde. 

Baba ici, colea, 
Ia-te după ea. 
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8. SOARE, IEŞI DIN INCHISOARE 

Aurel I văşcanu, Educaţia pr in a,riă 
ş i lit eratură - Studii. falit. Dida c
tică 5i pedagogică, Bucu re~ti, J9i3, 
p. 94 

fz?WJEm=J fd?-=f P.b } ) I Ji ) JiŢT] 
Soare, iesi din în-chi-soa-re . Că vin do - uă că-pri - oa - re-
Cu cer-cei de ghi- o - cei Cu pa-puci din fiori de tei .. 

Soare, ieşi din inchisoare 
Că vin două căprioare , 
Cu cercei ele ghiocei. 
Cu papuci clin flori de tei. 

9. MELC, MELC, 

Cartea de cintece pentru ci. I-a se
cundai·ă. Metoda profesor G. Brea
zul. Prelucrare profesor S. V. D1·ă
goi. Edit. Scrisul Românesc, Craiova, 
1927, p 24 

h?llegr o 

~ JIJîJ? J. A } J J1 ... 
bo-u- ,re~ti ' . Melc, melc, co - to - beie, Scoate coar-ne 

$hh ;) JQ 
~i te du la 

80 

J j I J) J? } } ! J =z.51 
bal - tă Si 

' 
bea a - pă cal - dă. 

Melc, melc, cotobelc 
Scoate coarne bow·eşti 
Şi te du la baltă 
Şi bea apă caldă . 



j 

10. MELC, MELC, CODOBELC 

J 
A 

George Breazul : Idei curente în cer· 
ce tarea cîntecului popular Moduri 
pentatonice ş i prepentatonice. Stu· 
dii d e muzicologie, vol. I, 1965, p. 42. 

Melc, melc, codobelc, 
Scoate coarne boore, 
Şi de du la Dunăre, 
Şi bea apă tulbure. 

11.ALA, BALA, PORTOCALA 

Emilia Comişel: „l'olclor muzical". 
Edit. Didactică şi pedagogică, Bucu
reşti, 1967, p. 169. 

J F3 J J r 
Io, ba - Io, por - to - ca 

Ala, bala, portocala 
l c;i Gheorghiţă la portiţă, 
Că te-aşteaptă Talion, 
Talion fecior de domn. 

J li 
- la 
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12. BITULE, BlTULE 

N. Ionescu : 7 cîntece din folclorul 
copiilor, pe1ttru vioa1·ă şi pian, 1951, 
p. 11 

.};:. Al iegreHo 

~* ™ gf§tft=w·t-11: v »v P ;, # o i 
Bî-tu-i<?, bî-t•J -le, un - te duc i? Nu-ma-n fus-tă si pa - puci? 

- :.lă-n-tîl-ni cu-n om în ca-le 
Si ere-deam că e~t i ma - ta-le 

Bitule, bîtule, un-te duci '? 
Numa-n fustă şi papuci? 
Tulă-ntilni cu-n om în cale 
Şi credeam •;ă eş:li matale. 

13. PIŢIGAIE, GAIE 

Culeg. Gh . . Petrescu. L . Iştoc , Cen
trul de şt iinţe sociale, Sectorul d e 
etnologie .5i sociologic, Universtatea 
Cluj-Napoca 

- Pi - ti - ga - ie, ga - ie 
'~ e ~ i în 71-ga -- · ie? -

Ci - ne ti l-a dat? 
Po '."" pc din Măr-gău 

- Un pi- cior de oa - ie 

Pi ţi g;1 i c , gaie, 
cc ai în tigaie '! 
Un picior de oaie. 
Cine ţi l-a dat ? 

Popa din Mărgău. 
Bagc-1 socru tău 
Cu capu-n părău. 

Bc-ge-! so - cru tău 
Cu ca-pu·n pă-rău. 

Desfăşurarea jo~ului: CopJii lşi ilpucă unul a ltuia pif'lea de pe dosul 
pal mei. legănînd m iinile în sus ş i jos în ritmul cin tecului. Cel care nu re u
seşte să se lase de mină la ultima silabă primeş te o pedeapsă dinainte stabi
li tă, apoi jocul se reia. 

~2 



Pi - ii 
' 

J E I 
go - ic, 

l-a 

J 

14. PIŢIGAIA · 

Culeg. 'fr. Mîrza, I„ I5toc. Centrul 
de siinţe sociale, Sectorul de etno
logie si sociologie, Universita tea 
Cluj-Napoca 

rtt=fffi-- f J „ 
ga - ie C-un pi - ci or de oa - ie 

dat Pa - pu din oCl . 

Piţigaia, gaie, 
C- un picior de oaie 
Cine t i 1-a dat ? 
Popa din Banat. 

15. GAlA 

Folclor muzical din Mintiul Gherlii. 
I. Coste. D. Fărcaşiu. Comitetul de 
cultură ş i educaţie socialistă al jud. 
Cluj, 1979. p . 24 . 

Q ) li ... ... __ - _. 

Pi - li - ga - ie, ga ie 

P iţ i gaie, gaie 
Ce duci în tigaie ? 
Un picior de oaie . 
Cine ţ i l -a da t " 
Popa din Bîrgău . 
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)' 
Ru - je de 

16. PORUMBIŢA 

} I :J 
pe ca -

Aurel Ivă-5ceanu : Educaţia prin artă 
şi literatură - Studii. Edit. Didac
tică ş i pedagogică. Bucureşti, p . 94, 
1978 

le A ple - cat În va - le 

j l ; 
o 

84 

iu - bi - tă po- rum-bi - \ă Ru-ju- li-: tă, floa-re. 

Ruje de pe cale 
i\ plecat în vale 
O iubită porumbiţă 
Rujuliţă , f.loare. 

17. COLO SUS PE DUPĂ DEAL 

A n 

Traian Mîrza si colecth'ul. Folclor 
muzical din zona Hwedin. Corrfftetul 
de cultură şi educaţie socialistă al 
jud. Cluj. Conservatorul de muzică 
„G. Dima" Cluj-Napoca, 1978, p. 84 

A 
Co-Io sus pe du - pă deal _F-'-lo-'-----'r-'-i_---'-'le:...__-'d'-a'"'!_----'b'-e'-

Colo sus iPe după deal 
florile dalbe 
Este-un biet d e păcurar, 
Cu flu ieru de arţa:r ; 
Toate oile plîngeau, 
Numa' băla săraca 
Sta-n genunchi şi se ruga, 
Să vină primăvara 
Cu frunza şi cu iarba. 



An danie 

18. SORCOVA 

Dumih'u Galavu : C ulegc1·e de fol
clor literar-mu1Jcal. Comitetul d• 
cultură si educaţie socialistă. Cen
trul de lndrumare a c1·ea ţie i 1iopu· 
lai·e jud. Constanţa, 1974, p . 89 

6 i ) ; J )' } 1 FJi } Jl j) I i· )· I ... 
Sor - co - va, ve-5e-lo, Să tră- iti 

' 
sii-m - bă- lrÎ - niti 

I) 

j2 H> )? } J'î 
.. 

~! ) I J> J I Î' j> J> l „ j ,..___, 
. -~ 
._,~ un măr, co ur. păr, Ca un fi r de tren-do - fir ' 

li i J1 JWU 1 I )i Ji j 1 J1 J 1 '--· 
o ·- re ca pia - tra Iu - te ca să - gec - t~ , 

j • ji Ji J 1 J' 1' Ji J! J J 
'f~ re co fie - r 1.J t Iu - te cc c te - lu i 

r ' 

*=zrnwr-i 1 1 1 J:,; J} J)1J·J? 1 i r 
:o.c_ · :. vn - râ, P r i - mă - va - ră Nici ca -pul să nu va doa-ră 

f Er P h E" I ţţ;4;;;4;;;3 
'... :i u - nu 7i la rnul~ i ani. 

Sorcova, vesela 
Să t1răiţi , 

să-mbă.trîniţi 
Ca un măr 

ca un păr, 

Ca un fir 
de trandafir 

.• 
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1c - re 

'bJQ 

Tare ca piatra 
Iute ca săgea ta, 
Tare ca fier ul, 

· Iute ca oţelul 
Pes te vară, primăvară 
Nici capul s[l nu vă doară 

La anul ş i la mulţi ani ! 

HI. SORCOVA 

ve - se - ~G) 

co un per, 

Jî J 

I j> 
i 

Să 
Ca 

J 
co pia - tra, 
ca f!e - rul, 

! T I ~ 

Titus Moisescu: Cîntece pent ru to
pii Cărticica mea. Colectie aicătuilă 
<le Titus Moisescu. Edit. Muzicală, 
Bucureşt i, 1967, p. 47 

f. Ji J) b )? ±ii .t' • 
irc - 1ti să-m - bă - tr? - nH\ 
un fir de tron - do - f i; 

p;b J? J! 4 1 I J ~ li E# • ~ ~ : ii ;j . 

Iu- te ca so - geo -~a 

Iu - te ca o - }e - iui 

La a-nui si ia multi cni! 
) , 

Sorcova, vesela, 
Să tră iţi 

să-mbătrîniţi 
C<! un măr 

ca i.1n păr 
Ca un fi:· 

de trandafir 
Tare <:a piatra 
Iute ca săgeata 
Tare ca fierul 
Iute ca oţelul 

La nnul şi Ia mulţi ani ! 



··· .. ···· 20. COL~NDIŢA NU-IMAr MULTA 

· .. :. · ...... : ·. : .. ~: .. Culeg. Ioan R. Nicola. Centrul do 
~tiinţe sociale , Sectorul de ctnologio 
şi sociologie, Univc1·sitatca Cluj· 
Napoca 

& I i J 3 . J I J J l) U I J J J J I 4 J ! J J I 
Co- '.1 n - d i - ţă · nu~i mai mul-tă Să tră- i cs- c ă ci - ne-a s-c u : - ~c 

§5~5 J J J I J J I u i ! J J J frt-1 J i i 
;, a ;:er o î-năl-tăm Si ia 

} 

Colindiţă nu-i mai multă 
Să trăiasdi cine-asculi.ă. 
Sus la cer o · înăiJ. ţăim 
Şi la gazdă o-nchinii:m 
0-nchinăm cu bucurie 
Şi cu ma[·e veselie 

gaz-dă 

C-am ajuns seara de-ajun 
Pentru A:nul .Nou c~.l bun (vor bit) . 

. : .. 
··,:'.> ·. :; . .c•. :•: .21. SIC CURCANE 

. ' ; ~- ~ ·. ' . : . ;- ~· . ~ .: . ' :".) 

o-n-chi-năm 

ş I 

Em ilia Comisl>l : Folclor n11n.ica!. 
falii. Oidadicil ~i petlagogică, Uucu-

.. !."CŞ ti, 1967, jl. 170 . . 
·.,.'=.-

' n n 'n L2 I 13=-n J ML 
U Sîc, cur- co- ne,n-c i măr-ge - i e Ro-%ii . c-a - ie me - le 

Sic, curca.ne 
·· n-ai mărrgele ·' 

Roş ii c~ale mele · · 
Sî.c, · yurcane 

·.n-ai oprege. 
Ci n ' ·te m ai alege ? 
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22. VINE RAŢ~ DE LA BALTĂ 

Emilia Comi.,el : Folclor muzical. 
Edit. Didactică şi pedagogică, Bucu
reşti, 1967, p. 169 

vi=: ro- :a 
Cu co - di - 'ia 

) 

de k: bal-tă 

re-: te - za - tă 

Vine raţa de la baltă 
Cu codiţa retezată 
Şi face de-un ouşor 
Şi H dă lui Nicuşor 

23. ULIU 

I. Coste, D. Fărcaşiu, Folclor mu
zical din Mintiul Gherlii. Comitetul 
de cultură şi educaţie socialistă al 
jud. Cluj, 1979, p. 23 

o 
rnun-te - iui 

In vîrfuţul muntelui 
Arde casa uliului 
Las' să CH'dă cît de tare 
C-o crescut destul de mare 
(Strigăt : uliu, hd, ho !) 

li 



24. LA SCĂLDAT 

Traian Mîl'Za ; Folclor muzical din 
Bihor. Edit. Muzicală, Bucureşti, 
1974, p. 86 

~ = 128 

EJ 
A- u - ras,_ 

J 
pc - cu -ro~ 

5 " 

Aurei~ . pacu1 a!'i 
Scoate apa din ut·echi 
Că ţi-oi da parale vechi ; 
Şi ţ i -o i bate tobe~ ( ' 

Şi ţi-oi spăla cofele. 

25. TlCA, '.HCA 

Culeg. L. DuhCrn. Gh. Petrescu. Cen
trul de ştiinţe sociale. Sectorul de 
etno logie ~; soci()Iogle, Universitatea 
Cluj-Napoca · 

J=168 

J ] FJ J J 
Ti - ca, ti .,,._ co~ t ~ ca 
M-a-bă - tut mă - mi 

Tica, tica, ti-ca 
M-a băllut Mămica 
C-<a mîn{:.<lt pisica 
Toată mîn.cărica 
$i-am plecat la şcoală 
Cu burtica goală. 

ca 

:î) 

&!> 



. . 
A - VI - on 

J: 52 

26. LA AVION 

cu rnc-tor 

l' olclor muzical din zona Hut' <lin
Traian Mirza si colectivul. Comi-
1~1ul de c ulturii si cducatie ;,oda
listă al jud. Cluj, · Cons.-r\:;;torul clc
muz1ca „G. Dima'" Cluj-Napoca,. 
1978, J>. 81 

:I 
J.O - rrlG SI 

) 

Avion cu motor 
Ia-mă ş i pe mine-n c.bor 

27. PLOI'fĂ, PLOl'fA 

Culeg. I „ Duhliu, Centrul dt> ~iiin\l" 
sociali', Sectorul de etnologi<> ~i ><>
ciologie, Universitatea Cluj-Napoca 

' J J O J J :JI J J F3 ft. 

9() 

Ploiţă, ploiţă 
Treci către Perniţă 
Că te-aju nge soarele 
Şi-ţi taie pkioarelc 
Cu-n mai, cu-n pai, 
Cu sabia lui iVlihai . 

FJ ii 
~ui Mi -i'.o i. 



28. SUS, SUS, SUS PE LINGĂ LUNA 

.I= 86 

Culeg. L. Dubău, Centrul de ~tii u (e 
sociale, Sectorul de etnologie şi so
ciologie, Universitatea Cluj-Na11oca 

i J1 J) () 
!Î n - gă lu -

Sus, s us, pe lîngă lună , 
C-o mină mă ţin de lună, 
Cu una-mple te!iC cunună ; 
Dar cununa cui i-oi dau-o ? 
Da i-oi dau -o lu' tătuţu 
Că de mi~ m-a tot splălatu 
De mare m-a învă ţatu 

29. PUICĂ NEAGRA 

w !I 
n ă, 

Culeg. I. Szenik 5i g1·u1>. A rhi\'a 
Conser vatorului de 1uuzicil „G. 
Dima" Cluj, 1971 

jftf§; -;g- J FJ7 ] . J 1 
Pui - cc nea - gră, 
Scoa- lă , gaz - dă, 

o - uă 

dă la 

Puică neagră, ouă tari, 
Scoală , gazdă, dă la cai 
Cij. ţi-i ora de scula t, 
Şi la Pl'U;ici de .da t colac. 



30. LIOAUA 

Traian Mirza : Folclor muzical din 
Bihor. Edit. Muzicală, Bucureşti, 
1974. p. 95 

Lioară, lioară 
Ce vis ele mioară, 
Cc rîndu- i de rîncl 
De-i mai mult la voi 
Mai puţin la noi ? 
Dacă-ţi paire rău, 
Vină şi -ţi alege 
C~re ţie-ţi place 
Surată dincoace, 

Că-i cu rochia creată 
Bătută -n mezdreaţă; 
Cu sprinceana trasă, 
Ca la jupîneasă. 
Rostit: 

oa - ro, 

(- Da-ne-ţ' cale prin cetate ? · 
Da, destulă şi v-om bate 
Tot cu pumn.ii peste spate). 

Observaţii privind desfăşurarea jocului: Din grupul de feti te se for· 
mează două r induri - un rîncJ! ma" numeros. c·u două jucătoare în fa \ă. ori 
perechi în şiruHc, care tr<'c pe sub „poanta" ridicată (prin împreunarea mîi
nilor) de o pereche di n faţă etc. - situaţie în care cele clin partida mai 
mică, au posib ilitatea de a alege, „ fie~are pe cine-i pJaceK, din partida .mai 
nlare. 

S2 



31. FRIGURELE, MITITELE 

Emilia Comişel : Folclor muzical 
Edit. Didactică ş i pedagogică , Bucu· 
reşti, 1967, p . 170 

_J I . . t \ N - I r- ri-gu-r e- e m1 - r1- e- e, u rn o .ucp e rn;-ne . 
lc - i pe ce: Ci r: ;;Îi - .C 

j n n n narnrn -nnn=.t?=m 
Că-i moi rno-re de-c!r mi - ne Că-1 mu1 ma-re si-i mei m:c S1-: me i ;:i; -t 1-~: .:: . 
Cît un v Îrf de rnă-ră- c i - ne ' 

Frigurele mititele, 
Nu mă lua pe mi•ne 
Ia-l pe cel din girlă 
Că- i mai mare decit m ine 
Cî t un vîrf de mărăcine 
Că-i mai mare şi-i mai mic 
Şi-i m ai ptitic. 

32. IEŞI, SOARE DIN-CHISOARE 

Muzica pentru clasa a VIII-a : Mi· 
nisterul fnvăţămîntului. 1949 

Al legretio P+r y ~ I v i> i 1 I v v ~ v I p J5 Js J) 11 
Ie~ i, soa- re di n-chi~so a-re Că mî1- ne e săr-bă- toa - r e . 

I~i, soare din-chisoare 
Că mîîne e să!nbătoare 

Şi-ncălzeşte oase goale. 
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33. CEST TlNĂR VOINICU 

Sabin Drăgoi : „303 Colinde". E<lit. 
Scrisul Românesc. C.raiova. p . 122. 
Culeg. Sabin Drăgoi 

' · ~ h ; ·---p~ 
~) 

Flori dai - ba de 

Cest tlnăr vom icu 
Flori dalbe de măru 
Ce curţi ~-a croitu 
Cam di n sus de drumu 
'Nalte 'şi frumoase, 
Albe luminoase. 

mă - r~~ 



Matt>ri<ilul sonor format din patru, cinci !ii mai muli:<" ·;•met1\. 
mergînd pînă la constituirea heptacordiei, favorizează rezolvarea 
multor altor probleme, pe lingă cele legate de studiul formaţiunilor
melodice şi al intervalelor. Ne gîndim cu deosebire la imperativul. 
exersării capacităţilor creatoare ale subiectului instruirii. 

Odată cu studiul tetracordiilor şi tetratoniilor avem posibilita
tea să extragem din materialul folcloric şi primele formule de acor
daj melodic. Înlăniuin'a la-sol-m.i-cio, pe care ne-o propune cintt"C'lll 
Lasă-ne găzdiţă-n casă (fie alte exemple), se instituie ca o aspme-· 
nea formulă. 

Dacă problema de care ne izbim C'Ste aceea a bipolarit[tţii to-· 
nal0, a pendulării major-minor, sau a consolidării tonalită\ii -· c•~ 
apar aici firesc din evoluţia melodică a materialului, instrumente· 
de lucru inega1aUle, mijloace eficiente se c[pzvăluie înd1, in materi
aie ca Sus în uîrful muntelui; sau lntr-o zi de sărbătoare etc. ; de 
unde u~urinţa cu care se opereaz[1 cu un asemenea material, calita
tea sa pentru munca pedagogică. Aceasta, în ciuda faptului d1 unf'lc 
creaţii - ne referim la Sus in vîrful muntelui - reprezintă pro
ducţii car<' ;:iu aparţinut mai înainte folclorului celor mari, cbr su-· 
pravieţuiesc acum, în forme simplificate, în repntoriul copiilor. 

Uneori, datorită sugc>stiilor bogate pe care un rnatcriul tk' cin
tec sau joc ni-l oferă, am citat - în cadrul acestui capitol - şi 
variantele acestuia, nşa cum este cazul cu jocul La noi mai puţine, 
care prin structura sa melodică - mereu alta - serveşte la tot atîtea 
probleme. Cu cit progresăm în interiorul formaţ.iunilor oligocordice şi 
a pentatoniei, evoluînd spre h0ptacordie, cu ntît mai mult se dez
văluie marea bogăţie şi varietate a combinaţiilor ritmice şi intona
ţionali'. Dar dacă există vreun clement care meriti1 toată atenţia 
noa~trii, c.tunci acela este fărfi îndoială cel al frumusPţii 1n.·11.ivp]or 

melodice, ul modurilor preferate de unire. combinare a <Jcestora, ca 
şi a formulelor de cadenţare specifice folclorului românesc. 

Nu pot rămîne ner0lE'vate nici as1x•dcle metrice atît ele deose
bite, în care fie alternanţa de m.:-1suri, ca în exemplul Eu .... int copil ele 
ŞC()(ilă, fie metru eterogen compus, cum apare în dnt0cul Unde 
mrrgi împărciteasă, vin să îmbogăţcasd1 substanţial experienţa su
bil'ctului. 



O nou~i legătură apare între obiective ale instruirii muzic..iie i)i 
creaţia folclorică dacă ne gîndim la faptul că unele materiale pot 
sprijini şi realizarea cîtorva din scopurile marelui capitol al cul
turii vocale - avînd în vedere fie şi numai cîştigarea unei mobili
tăţi a maxilarulll'i şi efectuarea unei gimnastici a acestuia, sau re
zolvarea unor probleme de dicţiune, obiective pentru realizarea că
rora ne stau la îndemînă materiale cuprinse incă în capitolul de 
Vers scandat. 

Pe lingă atîtea obiective propuse, avem credinţa că ţelul su
prem la care întregul mat~rial trebuie să răspundă, este acela ca 
prin intermediul lui, copilul să desluşească, cu prioritate, 
semnificaţia id'i.omului muzical matern, înainte de a se pune în 
contact şi a studia modalităţile de exprimare muzicală proprii altor 
popoare. 



De la 
TETRA TONIE (tetracordie) 

la 
HEPT ACORDIE 
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1. LA BUBURUZĂ 

Traian Mieza : F91clor muzical din 
Bihor. Edit. Muzicală, Bucureşti, 
1974, p. S5 

~--J • J=GQ=+=m 
Nă- rnă- ru-ţă1 ru ţă, 

Mămăru ţă, ruţă 
Suie-mă-n căruţă 
Şi mă du la vale 
Ca pe cal că l are. 

2. CĂRĂ11-'IIDA NOUĂ 

l. R. Nicsla, I. Szenili, Tr. Mirza ; 
Curs d e folclor muzical, i>. I , EcJit .. 
Didactică şi pedagogicli, Bucureşti , 
1963, p . 269 

Că -- ră - m1 - dă no - uă 

Căxămidă nouă , 
Bine-ar fi să plouă ! 
Cărămidă veche, 
Bine-ar fi să-nGete ! 



3. ŢlGU, ŢîGU 

N e lu Ionescu : î Cîn!ece din fol clo
rul COJJiilor pentru viuar:i ~ i pian, 
1951, p. 11 

Allegro vi·, c 

'=::tff=::jS=c;E-Jţoi=ţ=:=1_-L=J~~=fr~J?~~-·~=--~-~-- _..-· 
Ţi - gu, \î - gu pe mă - !a i Ce mai di - pi ă că - pă -t oi. 

Tigu , \igLl pe mălai 
Cl! mai cl iplă că'păla i . 

4. BABA OARBA 

Ttaian J\·firza: Foll' Io r 1nuzica l din 
Bihor. E<liL Muzi rn li'i , Buc ureşti , 
197-1, !l. (ll 

U n-de - ţ1 es - te r oa - '.:J o? Ia - li? du - pă 

Bab,1. ba ba uar ba , 
lJnde- ţ i este roaba •1 

Roaba ici, colea, 
Ia-k după ea. 

eo. 
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5. PUICA NEAGRĂ 

Traian Mîrza: Fo lclor muzical <lin 
Bihor. falit. Muzicală, Bueurc~t i. 
1974, p. 92 

Puicil neagră bagii-n sac, 
Florile dalb e, 
Am venit dup<1 colac. 
HCun ii g azelă s[mi1to;:is~1 , 

Să p lăteşti cDr'.nc!a n oastrf1, 
C-un cîrnat, c-un carclaboş . 
Cit picioru ' meu de gros. 

6. TOCO, TOCONELELE 

I. R. Nico f11, I. Szeni k, 'J'r. Mirza: 
Curs <le folclor muzica l, 11. I, falit. 
r>idactică şi pedagogică, Bu cureş(i, 
1963, p. 30G. Culeg, Const. Brăiloiu 

Moderato ( J~116) 'i J ±~-t=$f~--~~-'~~r~ 
To - co, to - co - ne - le - le, 

Toco, toconelelc, 
:\-Iîinc iese soa rele. 
Să lăsăm urzicile 
Cu-s mai bune mere le ; 
Dă-le-ncolo de urzici 
Cii -s mai bune n1 io r e dulci ! 



7. HAIA, BAIA 

Nicolae Ursu : Cîn!ccc şi jocuri din 
\"aJea Almăjului. Edit. Muzicală, 
Bucureşti, 1958, p. 16 

' @ & 8 ±44fiffnU i l ), kfi=JEfj3 - ~ LJ. Do~uă zeci si u- nu Că·misimi e u - nu 
I-Io - ·IO , r:a - ia , ' • 
:n i - că bo - Î(; 

Cu - cu - Ii - c ~ , 
te - ~ O. mi -· ca 

Haia, haia, mid1 baia, 
Cuculică, fată mică, 
Duuăzeci şi unu 
D[1-rni ş i mie unu 
Laluli cfi-n cuculică, 
Haia mică, fată mică. 
Hai, hai, hai , hai, 
Mu:; Mihai , hai. 
Ci ţi vipii ai ? 
Douăzel:i ~i u n u. 
Dă-mi ş 1 mie unu. 

8. LU, LU CU LEAGĂNU 

Nicolae Ur~u : Contribuţii muâcalc 
la monografia cern. Sirbova. 1939, 
p, 64 

Andant irio I J =72 l . r; ,.. .:l ~ > 

~FS -rfîJE~J) J5 , ' ' J? J> t } 11 
îi A - • b b" Lu, tu cu \ea-gă- nu P1 - na v1 -ne tea- a-nu 

Lu, lu cu leagănu' 
Pînă vi ne breahZm u' 
Vină somn, 

de mi- l adormi 
Vină 1<1\a 

d(' -1 i <t - 11 brată 
~)i tu neste · 
' · d~·-1 hrăneşte. 
:;ii tu mi ţă, 

de- i dă ţî\ă. 
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' Andante '.i j 
HOi - da, 

9. HAIDA, HAIDA 

Nicolae Ur-.1: Cinteee s i jocuri din 
Valea Almăju!ui. Edii. Muzicală, 
Buc uresti, l!l58, p. 159 

1 
ha i - da sa cui - căm pe Pa vei, 

~~4U ţrt· J I J 
Ma-ma ta-ce: na -- na1 Hai-- da, hai-

\,. :::b:=:: 
j47' ?JJ~~ 
da, să c u l--cărn pe Pa - vei. 

Haida, haida 
să culcăm pe Pavel, 

Mama fa.cc : nana, 
Hciida, haida, 

să c:ul.căm pe Pavel. 

10 . SORCOVA 

Cul~g. Tr. Mirza. I. Szenik ş i gr up. 
d e sturlen(i (1 %6). i\rhiva de folclor 
a Conservatorului „G. Dima;· C!uj
Na 11oca 

~"â' FtA · J ED A 1 J l b 
~or-co - va, ve-se - la, Să iră- iti să-rnbă -t rî-niti 

dl 
b=. Ca un rnăG ca un păG Co un flr de tron- da- ti/ 
~u rfffl -- Jm -r-1 1 t J? Fli 

Ta re 
To re 

Sorcovu, vesela, 
Slt trăiţi 

ca 
co 

s[1-mbătrlniţi 

pia 
fie 

Ca un măr, ca un p[tr. 
Ca un fir, 

de trandafir. 
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tra, lu - te co 
Iu - te co 

să - geo - to 
o - · ţe - - !u. 

Tare ca piatt,a, 
Iute ca s2.gl'ata. 
Tare ca fieru . 
Iute c:a oţelu. 
Rostit : L;1 anu !;'i la mul ţi ani ! 
Ne daţi. ori nu ne daţi 
Pîirn· cu cirnaţ ? 



11. LASĂ-NE GĂZDIŢA-N CASA 

Lasă-ne găzdiţă-n casă : 
Afară p.louă de varsă 
Lasă-m· găzdintă-n sură : 
Afară plouă de' eu ri. 

12. MlINE ANUL SE-NOIEŞTE 

Culeg. 'Fra ian l\.I îr1.a 

Titus Mubcscu: C.irtici l'a 1110rn , 

cîntecc pentru rnpii. Edit. Muzicală, 
Bu cureşti , 1967, p. 46 

l\illine anul se-noieşte 
Pluguşo11ul se poa·nc~te 
Pluguşor cu .patru boi 
Plugu şo1· mînat de noi 
Şi începe a brăzd a, 
P<> la case a ura. 
Iarna-i g·rea, omătu-i ma1·e, 
Sem ne bune anul a re. 
Semne bune ele bel!>ug 
Pe ntru brazda da s ub plug. 
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13. VOI ACUlVI COPIILOR 

ln : „:ioo co linde". G . Breazu l. Ed it . 
Scris u [ Românesc S. A. Craio va , 
1938, p. 15 

Repejor 

~#ggg=~~t1-=of=r~H=t 
V Voi a-cum co - pi -i-lor Si vci, b ur.ipă - rin-i1- t or, 

I J J ' ' 

&-@ D J;~~~~[p_~===f=1~~1::"-=m=--ril . 
L ă - u__:::__e:!g!iL_ ;~:::J.9\i,__Ş_i _yă bu- cu - J.9!L 

Voi, acum , copiilor , 
Şi voi, buni, păr i nţilor 
Lăudaţi 

si cln t.aţi , 
.)i 1:ti bucuraţi . 

14. TRECI PLOAIE TRECĂTOAHE 

I . R Nicola ,I. Szenik, Tr. Mîrza. 
Curs de folc lor p. I . Edit. Didactfră 
~i 1>edagoi.; i oă, BucurP.ş ti, 1963, 
I) . 270 

Şi- ! i ta - ie pi ··- ci oa- re - - ie, Cu-n pa i, cu-n mw, 

&rz;E-~~FOTQ=l 
Cu ma- ciu - ca !u1 M1 - hai. 
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Tred ploaie călătoare, 
Că te-ajunge soarele 
Ş i -ţi ta ie picioarele, 
Cu~n pai, cu-n mai, 
Cu mtit::iuca lui M ihai 



Ci 1 o co ~1jf1 de măl ai 
lJsnL;'\ de nouii ~mi. 
Dă-m.i rnCiicuţă mi<:< bita 
S-alung~11n ploaia-ndărăta. 

15. TAI, TAI 

„F olclor muzica l <l i n Minliul Gher
li i ". I . Coste . D. Fi:i rGa~ iu. Comi te tul 
pen tru c ultură $i cd ll ra ţ ic socialislii 
a l j ud. Cl uj, 19i9. nr. :J 

~--i==-~fS- , r;: --, 

~~îq tf;pg f3 
Tai1 i o i, cu so - bi - a lu i Mi - hai„ lui Mi - hai. 

Tai, tai, cu sabia lui Mihai. 

Dcsf â.>nrarea jocu li.â: U n gru p de băie ţ i , fiecare avînd !n m rnn r> n u ia . 
ak ar;;ii ·-- grupaţi în cer c - , unul după a llu l. înccrcincl ;1 se lovi cu nll iil u;1 
pc>stc picio01re. Cel care nu poa le e\•ita lov itura su r in d mai sus, csto scos 
di n joc. 

lG . EU SINT COPILAŞ DE ŞCOALA 

F lori le dal be 
Eu s\nt copilaş de ş co;1 l ă , 
Cu h:""tinuţa rupt:i -n pmdC1, 
.)i cu păru retezatu, 
C- ~1111 tot scri s <;>i învă\aLu. 

Sabin Drăi;:o i : 303 
Scr is ul R o mânesc, 
p, 200 

Colin el e, 
Cru.iova, 

De nu mă cred eţ i pe mine 
Aduceţi- mi un cărbune , 
SLl v[t scriu rn~1rc rnin un c , 
Scr iu cirnati ) Î scriu colaci, 
Fac(c'f; b ine ~i mi-i daţ i. 

Edi t. 
1 ~25, 
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17. EU SlNT MAI MICUŢ IN ŞCOALA 

I. R. Nicola, I. Sze nik. T r. Mîrza : 
Curs de fol clor muzical, voi. I , Edit. 
Di<la c lică si pedagogică, Hucurc~ti, 
1963, p. 2î2. Culeg. I. R. Nicola 

l. . . Andante I ) ~ 50 I 

"5I@=t~j) ~y~---~~--~-~~=~-·µq; l ] 
Eu sînt mai mi 
Cu că - ma-şa 

cut Îll scoă ___ l ă 
') 

pi - 11ă-11 'poa - lă 

Eu sint mai mi cuţ în şcoală 
Cu cămaşa pîn[i 'n · poală 
Cu păruţ.u' retezat 
M-am silit dl:-arn învăţat. 
Aduceţi-mi un cărbune 
Să vă spui m are m in une. 

18. MICI COLINDATORI 

Culeg. A . T. lvăşcanu 

l\iHci colindătorii 
Ziurei de zii;( 
Pe unele-am umbl<ttu 
Ş i ce-am căpătatu 
M0re ci - aurele. 



19. FRIGURILE MELE 

Nicolae Ursu : Cîtttece ş i jocuri din 
Valea Almăjului. Edit. Muzicalii 
Bucureşti. 1958 

AliegrE"tto 

~:::PJJ1€] J±pm I~ 
Fri - gu-ri - le me - le, pe a lui din pie - le. 

Frigurile mele , 
Pe a lui din piele . 
Cel din apă-n ţapă, 
Cel clin r îu în bri'u 
Nu te-n cinge şerpe, 

Pîn-mă-ncing ş i eu, eu, eu. 

20. TREI PĂCURAREI 

Colecţia de cîntece populare a 
Cursului de folclor muzical, voi. I, 
Edit. Did. ş i ped. Bucureşti. 1963. 
Culeg. I. R. Nicola 

~d:~~~3 
.. a-c rnr .. mă (,.: oi . 

T rei păcurăn·i 
La-o turm[i ele o i, 
Hoi, Lerui leru 
La o turmă de oi. 
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Că 
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21. NOI UMBLĂM A COLINDA 

J o 
te-a-jun - ge 

G. Breazul : Colinde. Carica Satu
lui. Edit. Scrisul Românesc, S. A. 
Craiova, 1938, p. 89 

b t h ,,_ • 
Jr: 

Noi umblăm a colinda, 
Horil e dalbe de măr 
Pe la casc a ura. 

22. PLOITA 

f3 w I 
„ ] J 

-#-

. ~ t:;r ' ::_;_ql · 

j 19 
Pc - ni - ţă 

J 1 ..... 
J 1' J 

soc-re -le Si-ti ta - ie pi- ci oa-re - le 
' > 

!'lo iţă, ploi ţ8, 
Fugi către Poniţă 
Că te-ajunge soarc>le 
Ş i -~i laio p iciomC'le. 

\t 

jl 



23. ŞI-AM PLECAT SA COLINDĂM 

Ş i-am plecat să co li ndăm 
,î/ cir uţ, m{l1·m-1riior 
Pc la curţi ck bo ieri mari, 

G. Br('azul : Colinde. Carlca Salu
lui. Edit. Scri sul Ko111[1nese, S .. A., 
Craiova . 1 ~ 1 :18. 11. 42 

Dar boierii nu-s acasă 
C-au ple ca t la vînătoaTe , 
Să vineze căprioare ; 

24. COLO SUS LA RASARIT 

Co.to sus la ri1s:u·i t, 
1-'iori!c Lla l /Je 
Este- un pu m m111dr.u - n L!or'.t, 
Fl1J1·i!e aal/1e 
Lu tu lp.i na pum u l L! i 
Crc~ t<.:.• fin ii] cimpuiui 

Folc lor n1uzical dia 'lO na Huedin . 
Tr. Mîrza s i cotectiYul. Comitetul de 
cultuxă ş i ·educa\ie socialistă al jud. 
Cluj. Conservatorul etc muzică „G. 
Dima" Cluj-Napoca, 19îS, p. 84 · 

:)i in f"in c ine ,~r<:1, 

Er.; :'«h clc-rnpăr~1 :; . 
. :-Je, );du J'.i1c;~t n-adurrni, 
S'in ~;.:•!c tr~ -a nf1pilcl i . 
L'."ti' 1) [t verJ-':' Ll"\-~~-ng r~i. di, 
~~~10~-ilP IC· ·<)~ ' lngr~ld i. 
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25. PUICĂ NEAGRA 

Cull'g. Gh. Petrescu şi grup de stu. 
<lenţi. Arhiva Conservatorului da 
muzică „G. Dima" , Cluj 

f :152 . 

~R Ji [EIJJ r ffll f1 t JJdOJ • ·-~. 
Pu i- că necgro stă- nt;.:-; .l?.--bă Mi - e doi co - Iaci îmi tfe ,-be . 

Puică neagră s tă-ntr-o labă, 
Mie doi colaci îmi trebe 
Cit rotiţa plugului 
Umple straiţa pruncului. 

26. LIUI, LIUI, LIUI 

~\192 

G EJ 
Uui, liui, !iui, 

Culeg, Traian Mîrza şi gl'up. Arhiva 
Conservatorului de muzică „G. 
Dima" Cluj. 

=hi J J t1'_ J "t 
pu iu l ma - mii, 

J J Ji -;g===j=· I w J J> J J) 
'---' 

Eu te lea 

·a FJ ..._____.. 

Eu te !ea 

Liui, li u i, liui, puiu l mamii, 
Eu te leagăn, tu-i dormi, 
Culcă-te, tu, pui d e peşte , 
Să te poată mama creşte. 
$i îi creşte mărişor 
Şi-i fi m amii ajutor 

:no 

găn, 

J· 
gen 

I. .._ -- ___...... . 

tu - i dor-mi , 

I J J Jr t 
r> 

ii 
tu-i dor-mi. 

Şi te-o duce m ama-n cimpu · 
Si-i crest e mare si m îndru 
Culcă-te, tu, pui ·de cuc 
Eu te leagăn ş i mă duc. 



I 

27. PĂPARUGA 

0 J• I p 

Nicolae Ursu : Cîn tecc ş i jocuri din 
Valea Almăjului. Edit. Muzicală, 
Bucure .~ ti. 19:>8, p . 16:! 

. @=ţj 2 : J Jtî ,. 
'-' ?o- pă - ru- gă, ru - gă, Io ies 1 de ne u de, , 

t~ v 811' J 
C-o gă - !ea - tă 

I w }I v ziY 
de- o - pă Pes-te 

Păpărngă, rugă, 

LJi j I J i1 
, -

no i rno1 

Ia ieş i de ne udă 
C-o găleată dP-apă 
Peste lum ea toa tă 
Unde' dai cu plugu 
Să meargă ca vîntu, . 
Unde dai cu sapa 
Să nwar;;ft ca c1 p::i. 

lu -mea 

28. LA NOI MAI PU'fINE 

t o;:i ·- :1:1_ 

Traian Mîrz:i : Folclor mulical d in 
Bihor . fali t . Muzica l ii, Bu cureşti, 

rn1 ~. p . 9G 

pu - t 1 - ne, Si Io vo i fflO! , ) 

3 1-m J tJ 

La noi m~ii puţine, 
$i _la voi mai multe, 

J tJ 

Do ru m(irioure /or, suriourelur, 
Pui'li ţ i ~ i v 'a lPgeţi 
Care cum vă µlac~ 
No u;i c [i ne place 
Pe (0 p r i ş)- încoace. 

J 

)• J-. 

mul te, 

I J. 'I ll 
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29. COLO-N DEAL DE DUP-UN DE.1\L 

Folrlor muzical din zona Huedin . 
Traian Mirza si rolecti.vul. Comite
tul de cultură · ~i educ:-iţje socialistă 
al jud. Cluj, Conservatorul de mu
zicii „G. Dima" Cluj-Napoca, .1978, 
p. 85 

i': 208 

'~~ W J El A J 1 r r r A 
t,, ' 

Co - lo-n deal de dup- un deal, "-F-'-l"'o----'-'ri _--:-__ lg_ __ -=d~a~l _ _ =b~e 

F3 w I _J F J 
E- ste-un b 1el de pă- cu-rar, Flo - ri - le 

Colo-n dt>a l ele dup-un deal, 
Florii<' d<il/Je ' 

Cîn' cu fluieru zicea 
Tua le oile juca , 
Numai băl'1 siiraca, 

dol - be 

Esie un biet c!P p;'icurar, 
Cu flui eru de cl [il ţa r ; S lci- n gen unchi ş i se i·uga, 

S~1 v ie primăvara. 

30_ LA NOI .MAI PU',flNE 

Traian Mina : l'ulclor muzical din 
Bihor Edit. Muzicală, Bucure~ti, 
l!)î 4, p, !J5 

~ . 
~I-=l-±~t-==.rr=m- J J J J 
v L'.:! noi mai pu „ ' i - ne, Si Ic voi mai mul - te, 

' ' 

~!':!~~ L~-:! 1 I 
La noi mai puţine 
S i la voi mai multe, 
f)oni mărioare/or , surioarelor, 
F'ofti l.i 5i v-a lcgct i 
C<1n: v:i mai place . 



31. LA NOI MAI PUŢ'lNE 

'l'r aian :\tirza: Folclor inuzica l cJirt 
Bihor. Edit. Muzicalii. llucurc~ti. 
l!)/.J. p. % 

t, 

~~±J_ J 
. . Do-ru mc- ri -

8=f:Jl-J4- J j J 
oa - re-l or,_ su-rr -oo-re-lor.. 

i 1 

L,1 noi mai puţi ne', 
Ş i la voi mai multe, 
Doru mărioarelor, surioarelor, 
Nou nu n e place, 
Ci- i mai mult î ncoace ; 
Poili ţ i ;; i v-alcgeţi 

Dcc care vă place. 

Obs.: Fc·tiţe ;1~l·z ;·1 'Le in cercu:· i c rn·:..c01nricc l;:j -;ch irnb5 !ocul în j o21' 

sp.re a ~l-' <i ::= v1:.i J î n.~f.I o ~urat.:J. .,j) reft.:raiil ··. 

r.\(J_,J(l.~1,roreo joculu i : CopiiJ 1o:·u11...' i;:\Z<1 dnu.:'"i ('('t'l..' Uri ;.;1lăturatc . Cerc;ul 
marc : n n1o1ju r ilatt'O copiilor. ~i cercul mic cu :l-4 cop ii. 

In(lint1~ de a înc<'pc cîntecul . od~it r'i. c u invitirea celor dou:i ce1 ·cu r i cu 
pnsi m~n·cind unilu tt'<t d ,• timp. cnpiii di n •.'t.·1·:· ul nii ·· decid numele copilului 
pe c;. ir( •-1 \/ t)~' chvn1n în cC'rcu l Ioc, uda'ttl cu intoni:lrea ">troici a doua . 

Capi.lu!_ c ll en1at t r( ~.:.: c· în cercul nJic. 

lVf 
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32. RA'.fA 

i\ irnlae U rs u : Cînt.:ce :~ i jocuri dia 
'>' alea Almăjului. Eclit. muzicală, 
Bucure.'iti, 1958, p, 208 

Modera\o 

l : J _t---=i=----i -- ·- -_·tţ=El 
~x ~ • ~ ±=::=Ei J 

lu 
+ 
Cf.:: 

W=--w==-=rrj[~=~~~~:~J=--- =F~=~~c~~ · 
m~ c 1 mo c rn Gc„ mc c, rn c;,: 1 rn u c :n oe: 

~. 

~;~if-~1==-8 r-1· --

1. Ds.r~i rata ce-rn lucra'! 
rnac, nHH.:, n1ac, n1ac, 

n Hi c:, r:1ctc, n1ac 
Ea Li ap~i se ducea 
r..v~c, rnac, e1uc . mac, 

n1ac, mac, rnac 
Cu r{(toiu sc•- ntilnia 
n1ac, rnac, n1ac, n1 -:te\ 

n1ac, n1i:lc, n1 t:l'..'. . 

") 

.:i . 

J 



33. UNDE MERGI IMP ĂRATEASA 

Culei:'. Gheorghe Petrescu 

/ ~;+21 A J t Fbfi ;giJ J 
2. 

;11 j 
V . A - - • -Un copi l - :Jn-de mer.gi1Un-de merg1 irn -po ·-ro-tec - s ::i 

411 
fa - - tă Alp:- Eu mă duc, Eu rn c du.:..;_ă-rni caut o 

1oti ~~1 Lt=ffel®il D :J?Efj ccpi11 
A- sta e fo-1 0 lu - te a -to s-o desfacem.cercului un brîu sfi„ facem 
Se to- ce rocto Vin cu o - te eu Oi duce Si'napo i nu oi a- duce 

Unde m ergi 
Unde mergi împărăteasă 
Eu mă duc 
E u !"1Z1 duc ~ ,-,. mi c;:\U t o fată 

A sta e fata 
Se face roata 
Iute aţ a s-o desfacem 
Cercului un briu să-i facem 
V in cu ata eu oi duce 
$i -napui ;1u ui aduce. 

34. ÎNTR-O ZI DE SĂRBATOARE 

ln „300 Colinde" G. Breazul. Edit. 
Scrisul Românesc S . .-\, Craiova. 
1938, p. 3!J9 

intr-u zi de sărbătoa re 
Cu ri1Ulă lnmcl 
Trece-un feciorel călare, 
CorincW bună 
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- Şi-a:;;a iule ce treCl'a , 
Pămintu c u t.n,m ura. 

Boi;;orii din mi jloc, 
Cu corn i\(~k de .foc. 
Boi-:;ot· ii di .n ai n lv . 
Cu corni \ele-~1 u1·it e. 

Und'te duci tu, kciurd ? (!Jis) 
s ·,1kg zece copila:;;i. 
Toţi cu bicele el e te i. 
Să trosn easc{<, să plesneas.că, 
P l ugu~oru l să pornt'ască. 
P lugw;;o r c u ~3se boi, 
Boişor i m îna\i de noi. 
Boj şorii de Ja roata, 
Cu co rniţele ele piatră . 

Cei di n casă să trăi.ască 
Afară să izvo:rască ! 

35. ŞADE MOŞU PE BUTUC 

t'olclor nrnzical din zon " Huedin, 
Tr. Mirza s i colecti1·uJ. Comi te tu! 
de <'Ultură SÎ L'dllCU(ÎC SOCÎH \ Î<;(ct :lf 
jud. C luj. C:o ns1·rvatornl „C. Dima" 
Cluj-Napoca. 1!.178, Jl. 85 

~E~*=-FE:"}cc j§ I J 33--!--J ~-
Oă-m i ::cr11:: - ci_1 să mă duc Fl e- ·- „, - ;e d~11 - be 
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Şc• cl<· mo~u pc b'.1tuc 
/ 'f l) r i /c do lbe 
!Xi - mi cobcu să mă du::-, 
C:i n1~i. t(~rr1 c- oi lngh 1:.1ta, 
c~-1 !11i scurt[i rnchict. 



36. Al\1 FOST CEL MAI MIC DIN ŞCOALA 

Steluţa Popa, Obiceiuri ele iarnă : 
Foklur muzical din repertoriul cl'.>
piilor. Edit. Muziealf1, Bu('urcsti, 
1981, p , 70. Cul eg. 1. R Nicula · şi 
TL Mirza 

Arn. fost. cd mai mi~ din scoali:i 
Flo r i! e do! /J l' · 
C~ c~)_!'Tl(.t:~L l pîn[l- 11 ;:o:;.lCt. 
Si cu pă ru retez ~_:tu , 

M - C1!11 tr udit dc'-~1m invăţ;;tu . 

37. SUS lN VIRFUL .l't'IUNTELUI 

Folclor muzical din :wna H uedin. 
Tr. Mîrza s i colec t ivul. (;omite tul 
de cultur5 ~i edu rati„ socia listă al 
j ud. C lu j . C.on sP rv a t~ rul „G . Uima" 
Cluj-N:ipnca. f ;1 'i 8. p . 88 

Sus in vir_fLll inuntel ui 
E castelu' grcgului 
Grcgu are o [di ţ[i 
O fetiţă garnf iţă ; 
De frumoas~i ce e ra, 
Carol ina o chema. 
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38. M.,.A TIUMIS MAlVIA LA TATA 

Stt>luta Popa. O b ice iuri el e i;_1.rn ă , 
Fokl1:lr 1nuziC'al din repertoriul co
piilor. falit. 'Vluz icat ;1, Bucurc~ ti, 
l !LH . j) . ~L!. C u l(~g. Gh. l'eirescu 

i", )\ 170 'g v ~ PftJ11 Ji ~JLF;F§FE pg._n--;· i3 
M- a tri- mis ma- ma Ic to- to, t'" l o.::!:!_~=~gi!_ rncr, 

f4l P i·iJ n±iJ2E) IJJI1}/' {ril 
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M-a tri- mis ma -- ma ia to - ia Flo -ri'n dal - be de mor. 

M-a trimis mama la tata, 
Flori-n da lbe de măr, 
M-a trimis marna la tata 
Flori-n doll>e âe măr . 
Cu-n t ioc de lapte acru. 
Slobozi-mă, gazdă-n casă 
C-afară plouă de varsă, 
Şi mi sc urtă buicuta. 
Şi mă tem c-oi îngheţa. 



39. l\lllNE ANUL SE-NNOIEŞTE 

Pi u - gu -

G. Breazul. 300 Colinde. Cartea 
Satului, Craiova, Edit. Scrisul Ro
mânesc, l9:l8, p, 398 

de 

:VIîine ~mu l sc-nnoieşte 
Pluguşorul se porneşte 
P1 uguşor cu patru boi, 
Plugu:;;or m înat de noi. 
Boii, boii di'nainic, 
Cu corni ţe poleite ; 
Boii, boii din mijloc, 
Cu corn i \c h' ele foc. 
Boii, boii de la rnate. 
Cu corniţ.e'mbelc i ugatc, 
Boi in coade codălbei, 
S'aibă („ .) parte de ei. 

j 

~te, 

·-"ţ-

a 
noi. 

Obs. : Cele trei pun~ te din ultimul vers se vor inlo2ui cu numele celut 
căruia i se urează. 



Capitolul ultim al lucrării include cîtcva piese de repertoriu, 
care, prin circulaţia lor în lum<'a copilului, au fost adoptate de 
acesta şi ~;i-au asigurat dreptul de a se alătura creaţiei lui : iar îti. 
intenţia şi cu dorinţa de incita şi atrage pe creatori sprt' arx,st uni
vers în care simplitatea stă alături dt' nobleţe, am alăturnt ii;r:ii 
cîteva creaţii - modele oferite ck compozitori români --- care, 
pornind de lH citatul folcloric, îşi propun <1-I ,·,1lorific;i f[1âi <i-i altl'rn 
structur;i, instituindu-se astfel ca ext'm plc· t'l' sathf;1e 1wn,ia de 
muzică a copilului. Aici se integreazii piese ca Ciuciinele, ciocănele; 
L.ioara ; Meşterul cîntăreţ, ete .. _ 

Desigur eii nu au putut fi cuprinse toate problemele şi dacă. 
realizarea vn fi pe măsura năzuinţelor, aceasta nu ne-o va putea 
spune dccit timpul şi realitatea şcolară. 



PIESE de REPERTORIU 



l j) J" >1 Ji j1 

!. COSITUL 

î 

G. Brt•azul : „Educaţia Şi instruc\Îjl.'..'. 
în Muzica românească d e azi, Bucu
re.5ti, 1939. p . 517 

J" I 1 J' d J' I J t 
Ui - ie -o-so co- ses - te to - to, Ui- !e -a-s o, a -· so 

Trei 

) I ' 

Io sfin- go ~i Io dreap-ta Ui - t e-a -:;~0 1 ', a 

U i tl' -asa coscş te ta la 

50 . 
) 

iezi 

U ite-aş a, aşa 
T ot la ::; tînga .5 i la dreapta 
Uite-<i ·:a. aş a. 

2. CAPRA CU TREI IEZI 
(După T. Popovici) 

LJ 
c u - cu-ieti 

G. Breazul ~i N. Saxu - Carte de 
cintece pentru copiii de ci. l-a pri
mar;:\. Edit. Scri sul Romanesc. 
Craiova. 19'.l7 

[j 
U - so ma-mii des-cu- ·1 eti 

' } Ji J' 

I ) ) 

Că ma-mc 
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v- a-du -ce vo -uă Mu-gu - rasi cu bob de , 

Tre i iezi, cucuieţi, 
Uşa mam ii descuieţi , 
Că mama v-aduce vouă 
Muguraş i cu bob de rouă ; 



F:rnnze-n buze, iarbă-n barl:Jii, 
Drob de sare în spinare, 
Mălăiaş în călcăiaş, 

.. Smoc de flori pe subţiori. 

3. HORA 

G. Breazul s i 1\". s;ax u - C::irt„ de 
cî ntece p cnti·u copiii d e ci. I-a pri
mară. Edit; Scrisul Romanesc. 
Craiova, 1937 ' · · 

Moderato 

.J;i- q--- r ' 

FJ1 J) j) )'I J1 J' J1 J1IJ' } J·Tm} 'l :li J1 j> }ii 
Frun-ză ve r- de d e c i-co a-re Tr o ,lo , Io, Io, la, Ic 
:-j oi să tragemho-ra ma-re Tro,la , la, l a, Ic, la . ! , 1 II · I 

~li: J J' J· l'IJ' i t 't I } J· J' Y I J1 J) J1 
Î( :li J' j } 'ii 

Pe cîm-pi - a cea cu f lo ri , Tra,lo, la , . la , Io, Io, 
Cq e so are fă - ră nor i, Tro, lc , Ic, la, la, la. 

Frunză verde de cicoare 
Tra, la, la, la, la, [a 

Hai să tragem hora mare 
Pe cîmpia cea cu flor i 
Că e soare fără nori. 
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4. DRAG MI-E JOCUL ROMÂNESC 

Hei, tro, Io, ia , Io, Ic , 

Drdg m i-e joc ul rumânesc 
Dar nu stiu cum să-l pornesc 
fl ei, tra ,' l o. Io, l u, lu 
Lu, la, la, lu, lu , lu, Io . 

Magdalena U rsu : Culegere de cin
tc ce s i indrumă ri m c!odi ce pen tru 
preda;·ea muzicii în e!apa prenota
ţiei. Edit. Did. şi ped., Bucureşti, 
1965, p. 78 

Că dl'. nu l-oi pom i bine 
Oi păţi mare ru:~ine 
Ilei, tra, la, la, la, la 
La, la, la , l~, la, la, la . 

Nu le uita };·, cojoc 
Ci te ui t {l eun1 n1.ai j oc 
fl ei, trn , iu . lu, lu , /(I 
La, la, la, la, la , /(I , la . 



5. CUCULE PASĂRE GRASĂ 

.'\rneli a G heor:::: hc -"i I oan Bi tu. ~1a 
nua! pentru c i . a Vl -:t. Ldit. Didac
tică ~i pedagog ic:-.. Bucureş ti, 1%6, 
p , l!J 

Re pe jo r 

~Jfj.„p-J§m=-=EE1~ 
'..: u·- cu - ie p u - .să- t e gro - s u,. cuc i 

l~~~----j ·· .: ·~~~Eti 
Ce i ct cînii la no i p e le a - se? 

~F~~±-t':i;~~~ti:~ţ:gtb~±=li ~ ----'1---4~·--a---'1"- - · - ·-0: 
Cu-cu --, -:: c.i - nG 1 Ic- ;.i o - ;a - n ci; c u c~ c. uc'. 

Cucule pasăre gras~t. cuc ! 
Ce tot dnţi la noi pe leasă ? 
Cucu leană, logoj::mă, cuc ! 
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6. FURNICILE 

Mă i cc - pi i, ve -niţ i c - i c i, 

Magdale na Urs u - Culegere Jc cin· 
tcce ş i îndrumă ri m Nodi i:c p1·ntru 
predarea muzicii îu d apa pre no ta
ţici . Edit. Did. ş i p cd., B ucure)t i, 
1%9, p, 81 

I o pr i - vif: cî - t e 

' 1 t QE])IJ, J1 j I J' 
Cum o - leor- gă, vin, se d uc, To o-te co - ră , ioo - te - a-du c, 

j l 
Fi - · i e) 
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boa-be, vier-m1-~or i, Ce mai gra -bă, ce mai zor. 

1\•lă i copii, veniţ i aici, 
la priv iţi cîte furnici ' 
Cum aleargă , vin , se duc, 
Toate cară, to.ate-aduc 
Fire. bo<1be, viermişori 
Ce mai grabă, ce mai zor. 



7. MELCUL 

G. Hreazu l si "1 . Sa .x u . Carte de 
cin tece pent r;1 copiii <le d. l-a pri
mară . Edi t. Scris ul Românesc, Cra
iova, 1937 

~- d7 v ~ I t lcfîl 7- R~TtbtWtl?ffP 
Vi - ne mel- cui su-pă - rat _ , 'J fur- ni --c:J i<1 pis-·C'J t .. 1 

~-~~:_i__~~~~~~~~~~ -, 
Si c um '1i - ne ;):'s, f.>Îs, pî s, În.-. tîi - nes -t <: - ;_,;n c6-r1:i- ~-' us. 
l > ~ ) ~ J 

Vine mckul supurat, 
O furnică 1-.a pişcat . 
Şi cum vine pîş , pîş, piş , 
Întî lne.5tc-un că·răbuş. 
M elcul stri.gil- n g-ura m ar e 
Nu te ma i prăji la soare, 
D u-te- n culo nu-mi sta-n drum, 
Că te iau în coarne-acwn. 
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8. LIOARA• 

(Joc muzical) 
Din folclorul copiilor (fete) Bihor 

Culeg. Traian Mîrza 
Pre lucrare A. Ivăşcanu 

(li - oa - ră 1 li - ou - tă Ce f lori 
3rupa I11,.vi- nă si-ti a - le -ge Co - re , . de m1 - oa -rr'.i 

ţi-e - ţ1 piu -ce 

."'IIS\.! - to - to dfn - coa - ce c ă~j cu 
<)Jpa lt~ ·c.!J sprîn-cea - na tra - să Ca lu 

ro - ch i u cr<eu-tă 
jlJ - pî - n eu-- să 

o 
,tJ 

!o 

tJ 
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* „lioară ;< - numele local al unei flori ; 

9. LIOARĂ** 

Grupa I 

Li I - - - ------ li------------
Grupa II 

........ 
[ li -oa- ră, li-oa-ro Ce flori 

1 V1 - - n ă s i ti o le ge Ca re - - - -
' ' 

: 
- D . ... „ 

Su - r o - to d1n-coa-ce 
Cu sprîn-cea-n a t r o - să 

(?') 
I 

Li, - ---·------

-
; . „ ... -4-

Că- i cu ro -c h10 creată 
Ca la 

) -
~u - pî - nea- so 

( ') f 
li - ------------·- -

• • + -+ 
de m1 - oa - ră• 
ti e ti p ia ce-- - -
' ' 

- ~ 

Li, li I 
I 

( 1 ( . ) -r 
Li, li 



Lluară , lioari't 
Ce flori de m ioari:t 
Vin[t ş i -ţ i akgc 
Care ţie-li place. 
Surata din-coace 
Că-i cu rochia crmţă 
Cu s.prîn.ccana trasă 
Ca la j upîncasă. 

** „2nîo~ ră '' - vioreaua 
Regula jocului: Fetiţele, <Jşezate in cercur[ concen trice. iş i schimbă 

locul de joc, aşezîndu-se lîngă o „surată" preferată . Jocul se reia, mereu. c.ie 
la lnceptrt. 

Notă : P ie<;a se po:i tr- (•xecula pe pă r ţ i (al terna tiv. no te \inute) (după 
posib ilităţi - ev~ntuaJ numai în ciasa a Ul-a). 
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10. AM CREION, HIRTIE 

Culeg. Gh. Petrescu, L. Dubă11. Text 
adaptat şi preluc.rat de 
Aure l Ivăşcanu 

~egretto . , 

un = ii 11 ~ 1 ::b jz }l I 
,gru p · · • "ii iii ~ ~ _ 

)' l J) ji ~. 
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"J 1 Am ere- i on, hîr- ti - e Ia, sa văd cum sc r i - e ! t\ 2Arn ~1 că - !i -:n a- r ă 

~ J J J J H 
~ ,:,., s--c o 

Pl i - n ă de cer-nea-Ic 

t~!W grup,rna1 miscat Wt rnosso ) 

F i l J· J -31 ~ J I 
Sînt1 m'.S i-cu-:ă cîi un ghem Dor de lu-cru nu m ă tem 
M o- rnăsînt c:ît un mo - sor Dar lu -crez demă o-mor 

Am creion, hîrtic 
la . să văd cum scrie ! 
Am ş i călimară 
Pli!1ă cu ecrneal<'i. 

A, B, C. D 

Sînt măi.cută cît un ghem 
Dar de lucru n u mă tem 
Mamă sînt cit un mosor 
Dar lucre:i: de mă omor. 



11. VRABIA 

Cult'g. Gh. Petrescu 
Prelucrare Aurel hăsc:-inu !g Al legretto 

l:~~i~~)~±~J ~§J~'· ~f§~J§~l~J§c ~!~~J~'> ~J~-, ~\§)~' ~}~J ~t , 
Ci - r i - ci, Ci - ri - ci Vro - bi - a Ci - ri -·ci - ci kr- ri - ci, Ci - r i - c i cînd a - co - la, Cînd a - ci 

~dfi I 1 1 l l I 1 1 1 l I 1 1 i fi 
. Ciu-gu-tes - te prin o - co o- le Dă horn-ba- re - I or tîr- coo - le 

i- Sa-revr~-b1-u-to1,s~ _ N-o - re pic de o-11-na -;-e 

~ ) i J I J' ~· I )· J7 J' 11 I li .J? l 3 
Ci - r l - ci, · Ci - ri - ci Vro - bi - o Ci - r i - c1 -ci 

·Cjri , ci , ciri ~ ci 
Vrabia ciri, ci , ci 
Cu·i, ci, ciri, ci 
Cîncl acolo, cînd <: ici. 

Ciugule;;te prin ocoale, 
Dă h~1mbare lor tîrcoale 
Sare vrăbiuţa, sare 
N-are pic de ali nare. 

Ci.ri , ci, ciri, ci 
Vrabi a ciri , ci, ci. 

12. MEŞTERUL CINTAREŢ (CUCU) 

\ ' ersuri : Lucian Du1nitrcscu. 
Muzica : Dan Voiculescu 

. _:_- - -- - ... -·· - - -cii"-=_i[3 ~-=-- ~::+-=:::+:::+~=-t=r:::=~ = ri ~ fh~~--~+ITI-n--~,,,,.,., ~~: 
_ . =c __ ·: :c- ___ .-:::·· - +::· :-~- --- ~-~ -;- --

Cu-cui ăs -t o cu-cu-l et, cu-cu, Sti-e do -uă no-t e, do-u ă: cu-.:u~ 
} . ~· 

~=~-=#:Y$gj 
Cu - cu„ cu - cu ! 

Cucul fo;ta cucule ţ, cucu, 
Tare-i meşte r cîntâ.reţ, cucu ! 
Şii c două note , două : cucu ! 
Şi cu ele cîntâ-o vară : cucu ! 

Cucu , cucu ! 
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13. CIOCĂl\1ELE, CIOCANELE.„ 

Versuri: C. A. Munteanu 
Muzica: Liviu Comes, în volumul: 
Ghicitori, jocuri muzicale pentru 
•·opii, p. 12. Eclit. Muzicală, Bucu
reşti, 1979 

„ -::i .:- -r n\"+ 

Q~-ff--fk~-~@::7~t=7=*~~ffe1:~i~1.=.J 
t . :: ic-c.5-r.e -le, c10- cu- ne-le , Bot în geam.uri u - ;_;·u-r.e- 1~: 

~-#~~~=!~'~=W~ffeii~~i 
?'-= ; ;;1c1 pic! P:c, pic, p·:c! . ~ 

~-"i=-~ --~~JE-~~~~:i~~j~J~~;y~~~*if~~ 
.S ! 711 ~ f n -+~ rritc; C:e -arglrit ~: ra-h.; i d2 pă - rnînt Îl pr ind. 

~~~k-~~r~~±~'c~-*I-w~~i}:§ 
· :::c- c8- n2- :e„ c ; o-cc-ne -~e , Bot în geamuri u-s,u-re - le : 
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Ci oe<i11elc, ciocilnde, 
Bat. în geamuri uşurele : 

P ic, pic, pic ! 
Pic, p ic, pic 1 

Şi în ţi n te mici dP-argint 
Praful d(! pămin t îl prind. 
Ciocănek, ciocănele , 
Bat în geamuri uşurele . : 

_ P ic, pic, pic ! 
P ic , pic, p ic: ! 



De· cc-alearg[t-albinele ? 
Întrebară zîne·ie ; 
Vouă să v~t-.aducă mierea 

l e dtspunse adier ea 

far ciin SC'dr{t pin ·· t!1·z i U 
Kt' vom stl'lnge ling[: .foc 
CLt pr.1.·,:st ilc ce-rnhie 
Pîn' castande se coc. 

14. DE CE? 

Uimitril' Cuclin 
Să '"' prindem totj copii i 
Editura Muzicală: Bucureşti, 1!i8() 

De cr ţipii ciorile '? 
ln L1·ebară zorile : 
Le r ~~·~punsc-un nor : de teamă 
Că pustiile le cheamă. 

15. LĂCUŞORUL 

Dimi!rie C u clin 
Să ne prindt:•1u to ţi cop iij 
Editu.-a Muzi cală, Bucureş ti , 1983 

/~urgd z u r·g ~1 ! Zu1gii1ăi; 
l'ndc-uk·cirgCt-n sus ln jo:> ? 
Nu sint zurgitlă i ci zmei 
Fugldţ i ele Făt Frumos. 
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16. UNU, DOI 

~ !!e;r2 tto giucoso (J; 10~ ; 

A.lt>sa1ulru Puscanu 
Celor mai eurat·c glasuri 
Cîntecc pentru copii 
Edit. Muzicală, Bucurcsti. 1983 
Versurile de Alexandru Paşccmu 

' -~~~ ~~i-i .-t~~~~-? 
-w~0~~4~~~~1·?· -e-; 

·-; -- ::e ;n - ~o - :: .ioc :u noi =. de v1 - r-:en p1-r.a JOI~ 

)Q_s;gpQ._r------1 
t. Z _ ·I .! . 

~~~~~ 
C·..:-min-tE-l si s~. - : ~6- ~o s :;c-t!? to - re ;os ( &itaie 5:n /k!or) . . ' 

l. Vino-n-coa , 
Nu mai sta 
H ai ş i j o;:ică u ite<P~d 

2. Sta i ma i drept, 
S.-:oate piept 
Că doar eşti copil deştept, 
Un, doi , tre i, 
Mărunţei 

Dar la joacă se fac zmei 
Cine intră-n joc cu noi 
E ele vineri pînă joi 
Cuminţel şi sănătos 
Bate tare jos 

3. La, La, la 
la, la, Ja 
la, la, la , la 
la , ln , la 
Ta, tn, ta, ta, ta, ia, ia 
Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta 
To, w, ta, to, ta, ta, ta 
Ta, ta, ta, ta 



17. MELC, MELC 

Valentin Timaru 
Coruri pentru voci egale 
Cons<'rvatorul de muzi că „G, Dima" 
Cluj-Napoca, 1975 

Versw·i de Valeria Boiculesi 

~~8-~+~--d==--~~ 
!! ' ;~ >· ' ;r; ic· - ~1~ - re - - .'": ii l:..: :-: :;i !-..T: ~:1· ţ: .:-!-'."nJ '...!,- : : : ,"':.(: :-~: _ _ . 

"'·--·· „ „„ „„ __ ·--„-- „ - ·-·---
• •. ~ J ";"' 

~t;;;_ ,~~:;s=f=-=~~~~=:..-s.~=;_=::=s~=-=~~·~:g . ' ....,. 
r:--.ir. ~i s~:·::..·.10 - ziu si cui e. 2:.i „ ... ::î: viei b! .:::..: ti! sc;:; id . 

Obs. Se poate însoţi cu ison pe f\Ji sau D o. 1 în caz ele i5011 aici s~ 
''" c:in ia Jo. u n ison. 
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18. TRENULEŢUL MA.RACINE 

Muzka : Dan Voiculescu 
Versuri: Luiza Carnl 

~~-=--·~-- -_---·-..-..-.-- ·=: - -:-·-!.E:- ::s 
- Tre - ·~·J . ;e ',ul f\1 G„- i'5. c, ... r·e, r::1 ·· îf, 

~~~~~~~~~7 
~~~~-ş;;;;;;;;;;;;;-~:dF~_~:::.=$-~~ 

·„· ~i-8 ·- c1J;11 prl.1 .. ge ae n.J ·- şi ne, ~i =··t· 

;ţ;:~~~~~;~~=~~ ~ ~ =i 
'" v r ·:::i ~,,..,[: r: di ~ ,., Ci N!? 



19. ŞADE RA'.f A PE BUTOI 

ilh,sandru Pascanu 
Celor mai cur<ite glasuri 
falit. Muzicală, Bucureşti, 1!183 

. 
N'J - rr.(i. rir. :l di c ~ 

~\- ' ){;;_~·~-. -:~:')---i~-E:i$ 
doi 'in dci U '"'l. t rc :" '":in~:: ~ar-- t f:' no -- uă . 

t.; + ....,... 
Ci- mi - neo·- ~o 

Şade 1· ctţ a pc b u toi 
Nu m ,hfo d cli n doi în d oi 
Dui 0i pl·1 trt1. ~i.lSl\ op t , 
CJzona,c,:td est0 cop1; 
Da t', ca s~t - 1 n1i nc~tm , 
P(' 111 ii n i n<' s p;"1lf-1 m 
Ş~1de raţa pe b utoi 

>.J sCi creş-t..:m 

1\Ttic~! i ncl cu drag la no i ; 
„i\Lc. m:w, mac ~i idr;"\~i m ac 
P t' copi i ii vâcl ce fac.·' 
Iar noi i n vâ tăm 
Cum si.i ne purl[un. Da ! 

li 
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N01'A EXPLICA1'1V.:f 

Se impune formularea unor consideraţii privitoure la redarea 
gruf ică. Astfel, precizăm în primul ri11d modif-ictirile aduse f aţi1. de 
sursa documentară. 

Imperative de ordin pedagogic ne-nu irnlemnat a recurge la 
transpoziţie, în situaţiile în care materialul era notat într-un regi.~
tru puţin comod pentru posibilităţile vocale ale copilului. Jnclu
d<?rea în registrul propriu vocii copilului s-a făcut nu doar cu sco
pul intonării fără de probleme. a acestuia, dar şi pentru a împlini 
alt: deziderat : acela al intonării la înălţimea absolută. 

Referitor la limbajul adoptat (vocabular) - fără să uităm 
nici un moment că ne integrăm într-un proces de forrnare prin 
şcoală - am renunţat la expresii dialectale, înlocuindu-le {cll' cite 
ori ne-a stot în putinţă) cu termeni, modalităţi de expl"imare pro
prii limbii literare. 

ln ce priveşte integrarea în metru, s-a int~rvenit doar 'În a
cele cazuri în care respectarea metricii implicată de vers a pretins 
acest lucru, supunîndu-ne unor principii de notare modernă. Un 
exemplu este cîntecul : Cări:Unid[1 nouă (cap. Tricordi-i şi t;ritonii). 

Rilmînîncl "În spaţiul mijloacelor de redare grafică, precizăm 
şi faptul că refrenele şi silabele de completare au fost notate o 
singuri"i dată în text şi au fost subliniate, utît în text c1t şi sub 
melodie. (Vezi Cole' sus de după deal. in capitulul Tricordii şi. 1rito1ui, 
Curcubeu, beu. în capitolul J3icordii şi bi~onii, etc.). 

Semnul icgato ce uneşte clouii ni/ori de notă (durat.e), două 
opUmi sou două pătrimi, indică lntotdeauna intonarea unei singure 
silabe pe două sunete diferite ca înăitime. Vezi Frigurile mele (ca
pitolul De la tetrutonie (tef,racordie) la heptacordie), Trei pficurărei 
etc. Semnul liniei curbe întrerupte (legato întrerupt) s-a adoptat 
JNntru a mcirrn ulernanţa ele vers - cutalectic şi m:al:alect.ic Exempli! 
ca: Uliu (cap. Tricorclii şi tritonii), Cu degetele celui mi.c (cap. Bi
cordii .~i bifonii), Pi.ţigaie, Eu sînt mai micuţ în 11coală (cap. De la 
tetratonic (tetracordie) la heptacordie), sînt elocvente. 

Pentru potrivirea silabelor la un schelet ritmic, s-a .folosit 

semnul : rf..ţ. sau /r , ca în cazul exemplelor Melc, melc (cap. 

Bicor<lii şi 11~fo•ii1), Lioara (cap. Tricordii şi tritonii), etc.; iar notarert 
emistihurilor rimcmte s-a făcut cu literă mică, ca de pildă în Sorco\·a 
(cap. BicorcHi şi bitonii), Lu, lu, cu leagănu (cap. De La tetratonie 
(tetracorclie) la heptacordie), şi altele. 
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