Casa Corpului Didactic Dâmboviţa
Str. Calea Domnească NR.127, Târgovişte - 130167
Telefon: 0245/220569; Fax: 0245/220569; CIF: 11708445
E-mail: ccddambovita@yahoo.com ;
WEB: www.ccd-dambovita.ro

Nr. ______/________________

PROIECT DE ACTIVITATE CULTURALĂ
LA NIVEL JUDEȚEAN

TRADIȚII ȘI OBICEIURI
ÎN OPERELE SCRIITORILOR ROMÂNI
Schimb de bune practici
Februarie 2018

ECHIPA DE COORDONARE A ACTIVITĂŢII:
- Director, prof. Daniela Luminița BARBU
- Prof. metodist Elena Crenguța ALEXE
- Bibliotecar Manuela DRAGOȘ

CUPRINS*

Nr.
crt.
1

2
3
4

5

6
7
8
9
10

Titlul lucrării
Proiectul - o metodă de stimulare a dorinței de a
citi: „Cărțile - lumi în care ne regăsim și ne construim
identitatea”
Tradiții și obiceiuri de primăvară – Proiect
educațional
Tradiția – izvor în operele literare – Parteneriat
educaţional
Valorizarea
poeziei
eminesciene
la
nivel
transdisciplinar – modalitate de formare a educației
estetice a elevilor
Cercul de lectură: "Opera lui Ion Creangă, leagănul
tradițiilor și obiceiurilor" - metode moderne de
descifrare a textului literar propus pentru analiză
La ceas aniversar. Natura în opera eminesciană
Praznicul Învierii
Modalități de conservare a tradițiilor și obiceiurilor
locale
Obiceiuri și tradiții - un referential în romanul
autobiografic Amintiri din copilarie
Zilele Babelor și Legenda Babei Dochia în literatura
română
Influenţa folclorului în lirica unor poeţi români

Autor
Pavelescu Marilena
Gându Mărioara

3

Florescu Cristina

6

Ion Cristina
Butucea Dana
Badea Clara Adriana
Neacșu Cătălina Ioana

9
13

Curcan Mihaela Alina

17

Matei Orieta-Magdalena
Gherghescu Magdalena
Radu Zoica

21
23
25

Solomon Aurora

28

Dragomir Elena

32

Drăgăescu Simona
Mariana
12 Folclorul literar și cărțile populare în cultura Savu Ecaterina
românească
13 Tradițiile și obiceiurile de Crăciun - Tezaur Soare Gabriela
Românesc evocat în operele marilor scriitori români
14 Tradiții și obiceiuri în operele scriitorilor români
Stoica Mădălina
*Responsabilitatea pentru conținutul materialelor aparține, în exclusivitate, autorilor.
11

Pagina

35
41
45
48

2

Proiectul - o metodă de stimulare a dorinței de a citi
„Cărțile - lumi în care ne regăsim și ne construim identitatea”
Profesor Pavelescu Marilena
Școala Gimnazială Mihai Viteazul Târgoviște
Bibliotecar Gându Mărioara
Școala Gimnazială Mihai Viteazul Târgoviște
Alături de competența comunicativă, cea de exprimare culturală reprezintă una dintre
competențele cheie de a căror formare se face responsabilă, în primul rând, disciplina Limba și
literatura română. Prin intermediul limbii elevii își formează/dezvoltă identitatea lingvistică, iar
prin literatură, ei acced la patrimoniul spiritual al poporului din care fac parte. Dacă vom continua
să ignorăm, tradițiile credințe care ne-au definit ca neam, acestea vor intra curând în negura
uitării în ritmul galopant al globalizării, vom fi lipsiți de vocea care ne face distincți în concertul
multiculturalității din spațiul contemporan al Europei.
Ceea ce ar fi păcat, căci, plecați pentru o viață materială mai bună, românii resimt
puternic nostalgia spațiului natal, a tradițiilor aparținând locului în care au copilărit/ în care sau format ca oameni.
Întâlnirea cu ceea ce este specific românesc, la mii de kilometri de țară, le conferă
energie, reprezintă surse de legitimare a apartenenței lor la o comunitate.
În activități extrașcolare, dar și în curriculumul obligatoriu cunoașterea acestor tradiții
este o datorie de suflet. Profesorul de limba română, alături de bibliotecar, îndrumându-i către
o lectură esențială, îi pot ajuta pe elevi să-și formeze o imagine reală asupra bogăției spirituale
a tradițiilor românești, a miturilor și credințelor ce se regăsesc, din păcate, de multe ori,
vulgarizator prezentate în industria cinematografică.
Conștienți de forța literaturii ca armă împotriva uitării, profesorul de română, împreună
cu bibliotecarul au organizat cu elevi de la clasa a VIII-a un proiect cu titlul „Vârstele omului ramurile timpului” în literatura română.
Prin intermediul lui, au fost urmărite obiective și conținuturi din curriculum obligatoriu
al disciplinei, dar și valori estetice care să conducă persuasiv la dezvoltarea

sentimentului

patriotic, la stimularea dorinței de a citi opere literare realizate artistic.
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Obiectivul general: familiarizarea elevilor cu elemente de patrimoniu imaterial al
poporului român, așa cum apar în unele texte literare

de referință, accesibile nivelului de

dezvoltare psihică și cognitivă;
Obiective specifice: formarea deprinderilor de a căuta, selecta și utiliza informaţia;
dezvoltarea abilităților de transferare a cunoștințelor teoretice în înțelegerea/explicarea unor
elemente de spiritualitate populară; formarea deprinderii de a lucra în echipă.
Proiectul de grup a reprezentat atât un instrument de învățare activă care să conducă mai
eficient la realizarea unor competențe specifice și transversale, cât și o modalitate alternativă
de evaluare.
A cuprins sarcini complexe, solicitând toate operaţiile gândirii, începând cu cele de la
baza piramidei, până la cele din vârful ei.
Tema a constituit-o realizarea unei antologii de texte/ fragmente de texte literare/
populare sau culte în care sunt prezentate alegoric etape, tradiții, credințe, ritualuri specifice
etapelor importante din viața omului.
Întrebarea cheie a proiectului a fost: Cum înțelegeau și se comportau

bunicii și

străbunicii noștri în timpul esențial din viața lor? Ce ne diferențiază și ce ne aseamănă cu alte
popoare?
Etapa de pregătire a proiectului a constat în alegerea celor mai potrivite concepte
operaționale pe care, prin intermediul lecturii, odată cu formarea de atitudini să și le poată fixa.
Împreună cu d-na bibliotecar, am inventariat sursele la care se pot raporta elevii în activitatea
de informare.
Prima etapă a proiectului a constat în prezentarea acestuia. La nivel curricular, profesorul
de limba și literatura română le-a facilitat înțelegerea conceptului metaliterar de alegorie. Într-o
activitate extracurriculară, profesorul de limba română, în colaborare cu bibliotecarul, a purtat
discuții

despre felul în care în prezent sunt marcate

momente esențiale în viața omului:

nașterea, nunta, botezul, moartea.
Un alt moment important la constituit formarea grupelor și alegerea temei de care se va
ocupa fiecare. Trei grupe a câte patru elevi au optat pentru tema nașterii (inclusiv a celei
inițiatice), trei pentru tema nunții, iar una singură pentru cea a morții. Fiecare și-a ales un nume
metaforic/ alegoric. Grupa I - Cele dintâi lumini; Grupa a II-a - La vârsta înfloririi; Grupa a
III-a - Trecerea râului.
4

Dintre activitățile derulate pe parcursul proiectului enumerăm:
I. Colectarea și selectarea informațiilor despre

tradițiile, credințele legate de

ceremonialul etapei respective, folosind diverse surse de informare: discuții cu părinții/ bunicii;
consultarea unor site-uri sau a unor lucrări de specialitate accesibile elevilor cum ar fi: Obiceiuri
și tradiții de nuntă la români; (https://www.travelguideromania.com/ro/obiceiuri-si-traditii-incultura-romanească).
II. Recomandarea

de texte pentru selectarea unor pasaje în care sunt evocate tradiții

legate de etapa aleasă. De exemplu, pentru grupa I, cea care va prezenta nașterea, elevii au fost
ghidați să urmărească credințe legate de destin și de ursitoare: Mușat și ursitoarele, de Mihai
Eminescu;

de ritualul botezului

Baltagul, de Mihai

Sadoveanu; de obiceiuri mai puțin

obișnuite cum ar fi vânzarea copilului, schimbarea numelui, a moaşei sau a naşilor
schimbat, de Pavel Dan și în Baltagul, de Mihai

Copil

Sadoveanu. Ceremonialul legat de nuntă,

credințele legate de acest eveniment important din viața omului au putut fi recunoscute în
opere literare precum: Nunta Zamfirei, de George Coșbuc, Călin file din poveste, de Mihai
Eminescu, Baltagul, de Mihai Sadoveanu, Kir Ianulea, de Ion Luca Caragiale; O nuntă, de
Grigore Alexandrescu.
Văzută ca moment esenţial al ciclului vieţii, alături de naștere și căsătorie, moartea
dincolo de importanța la nivel intim individual, are puternice
şi comunitar. Elevii au fost ghidați să identifice diverse

implicaţii la nivel familial

elemente care țin de ritul funerar:

Semne prevestitoare de moarte, vestirea morţii în Baltagul, de Mihail Sadoveanu, credinţe şi
superstiţii legate de strigoi, Strigoiul, de Vasile Alecsandri,

Strigoii de Mihai Eminescu,

ritualul/procesiunea înmormântării în Urcan bătrânul, de Pavel Dan,

Baba și Mihnea de

Dimitrie Bolintineanu.
Elevii au transcris pasajele referitoare la problematica dată, realizând analogii între
manifestările exterioare și simbolistica obiectelor utilizate.
După realizarea antologiei (așezare în pagină după anumite criterii și ilustrarea ei) a
urmat prezentarea în echipă a produsului și evaluarea prin metoda Turul galeriei. Activitatea de
prezentare a fost însoțită de recitări din poezia populară: Miorița și Toma Alimoș. Interpretarea
unor balade / prezentarea unor clipuri video, a unor fotografii din arhiva personală.
De asemenea, li s-a cerut să completeze un chestionar pentru a evalua atât cunoștințele
achiziționate, cât și atitudinea față de modul în care strămoșii noștri înțelegeau să se încadreze
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în normele comunității din care făceau parte, asumându-și un rol pe care îl jucau cu
responsabilitate, deoarece succesiunea de rituri urmărea să-l integreze pe individ în comunitate.
Timpul va indica în ce măsură proiectul a reușit să-i amprenteze pe elevi, să le facă
transparent rolul tradiției în prezervarea identităţii personale și sociale a fiecăruia dintre noi,
demonstrând prin faptele lor că și-a însușit valorile spirituale ale poporului român: Bine,
Adevăr, Frumos.

Bibliografie:
1. Pop, Mihai, Folclor românesc, Vol I, Editura Grai și suflet- Cultura Națională, București,
1998
2. Călinescu, George, Istoria literaturii române, Editura: Semne Artemis, 2008
3. Papadima, Ovidiu, O viziune românească a lumii, Saeculum, I.O, Bucureşti, 1995

Tradiții și obiceiuri de primăvară
Proiect educațional
Profesor învăţământ primar Florescu Cristina
Școala Gimnazială Valea Lungă Cricov
Unul dintre proiectele pe care le-am desfășurat la Școala Gimnazială Valea Lungă Cricov
s-a intitulat „Tradiții și obiceiuri de primăvară”. În cadrul acestui proiect, una dintre activitățile
derulate a avut în vedere tocmai valorificarea operelor literare românești, care prezintă tradiții și
obiceiuri specifice anotimpului primăvara.
Proiectul a fost propus în ideea implicării şi sensibilizării elevilor față de identitatea
locală, zonală și naţională. Tinerele generații nu își cunosc uneori originile și au foarte puține
cunoștințe despre tradițiile și obiceiurile locale sau chiar naționale. Acest proiect și-a propus
formarea și dezvoltarea conștiinței unei identități locale, zonale și naționale în rândul elevilor,
stimularea creativității literare și artistice a elevilor, sensibilizarea comunității cu privire la
necesitatea activităților de voluntariat, dezvoltarea unor atitudini pozitive față de mediul local.
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Ca scop, proiectul a urmărit ca, prin activitățile propuse, elevii să înțeleagă importanța
păstrării obiceiurilor și tradițiilor locale și naționale.
Obiectivele generale ale proiectului au fost următoarele:


Promovarea valorilor identității locale și naționale românești în rândul elevilor și al
comunității, în concordanță cu valorile europene;



Formarea și dezvoltarea conștiinței unei identități locale, zonale și naționale în rândul
elevilor;



Stimularea creativității literare și artistice a elevilor;



Dezvoltarea unor atitudini pozitive față de mediul local.
Beneficiari direcți au fost elevii, cadrele didactice, personalul auxiliar din şcoală,

comunitatea locală, iar beneficiari indirecți au fost părinţii elevilor şi locuitorii din comuna Valea
Lungă Cricov. Resursele folosite au fost umane și materiale (cartoane, carioci, creioane colorate,
acuarele, videoproiector, materiale reciclabile, cărți etc.).
Dintre temele avute în vedere, oferim câteva exemple:
-

Obiceiuri, tradiții și legende ale lunii martie (Ziua Mărțișorului, Ziua Femeii, Babele,
Măcinicii, Moșii, Buna Vestire):

-

Obiceiuri legate de semănat;

-

Tradiții și obiceiuri de Paște;

-

Tradiții, obiceiuri și superstiții asociatei zilei Sfântului Gheorghe.

Dintre activitățile desfășurate, amintim doar câteva:
-

Ateliere de arte plastice și creație literară pe diferite teme;

-

Realizare de compuneri și ilustrații, pornind de la texte date;

-

Mese rotunde – obiceiuri și tradiții;

-

Medalion literar;

-

Drumeții și excursii;

-

Concurs de desene, felicitări, fotografii;

-

Expoziții de desene, felicitări, fotografii, machete;

-

Dramatizări, jocuri de rol, teatru;

-

Realizarea de interviuri cu bătrânii satului;

-

Vizionare de documentare.
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În cadrul acestui proiect, printre textele valorificate au fost și următoarele: Mărțișorul, de
Emilia Plugaru, Mărțișorul, de Mihail Sadoveanu, Mărțișor, de Ion Pilat, Amintiri din copilărie
(fragmente), de Ion Creangă, La Paști, de George Coșbuc, La Paști, de George Topârceanu.
Ca produse finale, elevii au realizat portofolii care să ilustreze activitățile desfășurate,
expoziții cu produsele activităților, compuneri, eseuri, referate, grafice, scheme, ilustrații, colaje,
picturi, desene, prezentări în power point, fotografii, interviuri, chestionare.
Astfel de proiecte sunt foarte îndrăgite de copii. Cu acest prilej, elevii au descoperit
tradiții și obiceiuri naționale, pe care le-au putut compara cu cele locale, și-au format conștiința și
identitatea locală și națională, au învațat despre comunitatea locală și națională, și-au cultivat
competențe specifice unor domenii diferite: limbă și literatura română, arte vizuale sau muzică.

8

Tradiția – izvor în operele literare
Parteneriat educaţional
Profesor învăţământ primar Ion Cristina
Veronica Școala Gimnazială Matei Basarab Târgoviște
Profesor învăţământ primar Butucea Dana Antoaneta
Școala Gimnazială Matei Basarab Târgoviște
ORGANIZATORI:
Școala Gimnazială ,,Matei Basarab” Târgoviște
Biblioteca Județeană ,,Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște
Complexul Național Muzeal ,,Curtea Domnească” Târgoviște
ECHIPA DE PROIECT:
Profesor învăţământ primar Ion Cristina Veronica
Profesor învăţământ primar Butucea Dana Antoaneta
Bibliotecar
Reprezentant Muzeul Scriitorilor
ARGUMENT:
Lectura are acum rivali redutabili care amăgesc cel mai mult pe cei mici. Televizorul,
calculatorul, internetul au devenit repere pereche pentru fiecare generaţie din ultimii ani.
Viaţa noastră trăită la început de secol XXI este marcată de la mic la mare de amprenta
marilor descoperiri ştiinţifice care au făcut paşi uriaşi în timp foarte scurt. Aceste trei mijloace de
informare rapidă şi comodă care oferă elevilor meniul complet în orice domeniu al cunoaşterii
acoperă deja o plajă substanţială a timpului liber, care rămâne din ce în ce mai puţin. Şi atunci se
naşte întrebarea: mai este cartea „o făgăduinţă, o bucurie, o călătorie prin suflete, gânduri şi
frumuseţi” cum afirma scriitorul român Tudor Arghezi? Rămâne aşadar obligaţia părinţilor și a
şcolii de a repune cartea în drepturi.
Informaţiilor sumare legate de mediul înconjurător sau istorie trebuie să se alăture și cele
legate de experiențele existențiale ale românilor. Tradițiile, obiceiurile, portul și folclorul sunt
comori inestimabile ce definesc un popor, făcându-l unic și nemuritor în ciuda scurgerii timpului.
Exprimată în cele mai diverse forme, creația populară românească este caracterizată de
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autenticitate și ingeniozitate, o trăsătură aparte fiind puternica ei unitate, care nu exclude însă o
mare varietate de manifestări în arhitectura populară, prelucrarea lemnului, metalului, pictura
icoanelor etc.
Astfel de exemple se pot desprinde din operele scriitorilor. Copiii fac cunoștință cu tradiții
și obiceiuri din trecut și prezent, urmând ca temele desprinse să constituie echilibrul în formarea
personalității individuale. Numai cunoscând vechimea acestor tradiții își pot desăvârși identitatea
și respectul față de valorile morale ale poporului român. O parte dintre aceste tradiții sunt actuale
și elevii pot face analogii, dar pot face și predicții.
Dacă elevul începe a citi din curiozitate şi insistă motivat fiind şi de aprecierile primite la
clasă, el va realiza mari progrese prin informaţie, prin deprinderea cititului coerent, conştient,
prin implicare afectivă, prin însuşirea unui vocabular expresiv, prin îmbunătățirea experienței de
viață.
Prin acest proiect am urmărit stimularea interesului pentru lectură, cunoașterea tradițiilor
și obiceiurilor desprinse din operele scriitorilor români și cultivarea atașamentului pentru valorile
și identitatea poporului român. Am considerat că se poate realiza cu mai multă uşurinţă dacă
activităţile desfăşurate în acest sens depăşesc spaţiul sălii de clasă, biblioteca, muzeul fiind
mediile cele mai potrivite ce oferă posibilitatea familiarizării cu ambientul ce păstrează atmosfera
de lucru şi parfumul celor care au aşternut pe hârtie creaţiile lor.
Copiii vor fi informaţi, îndrumaţi pentru a se informa, vor comunica - în cât mai variate
modalităţi - pe această temă, acesta fiind un excelent exerciţiu pentru formarea lor ca viitori
adulţi, continuatori de tradiție și obiceiuri românești, într-un spațiu multicultural.
SCOP:


cunoașterea și înțelegerea tradițiilor și a obiceiurilor prezentate de scriitori români în
operele lor



cultivarea atașamentului elevilor față de valorile autohtone ale tezaurului popular oglindit
în literatura română

OBIECTIVE:
 cunoașterea tradițiilor și obiceiurilor românești
 desprinderea mesajelor transmise de scriitori în operele recomandate
 stimularea curiozității și a gustului pentru lectură
 îmbunătățirea comunicării orale și stimularea interesului pentru citit- scris
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 cultivarea sensibilităţii şi inventivităţii elevilor prin intermediul creaţiilor proprii
REZULTATE AȘTEPTATE:
 frecventarea bibliotecii
 dezvoltarea sentimentului de apartenență culturală și națională
 îmbogățirea experiențelor de învățare
GRUP ȚINTĂ


elevii claselor a IV-a



cadrele didactice



reprezentanții instituțiilor implicate

DURATA: 3 luni (decembrie- martie)
MODALITĂȚI DE EVALUARE:


observare sistematică



chestionare



analiza produselor realizate în timpul activităților desfășurate



portofoliul proiectului

DISEMINARE ȘI FINALIZARE:
- panou cu aspecte din timpul desfășurării activităților
- diseminare pe site-ul școlii și pe cel al bibliotecii
- prezentarea în cadrul activităților metodice
PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR
Nr.

Denumirea activității

Modalități de realizare

desfășurării

crt.
1.

Locul

Prezentarea proiectului

- anunțarea partenerilor

Sala de clasă

- anunțarea scopului și obiectivelor
- anunțarea perioadei de desfășurare
- anunțarea activităților
- prezentarea bibliografiei
2.

,,Să cunoaștem picături - prezentarea obiceiurilor specifice poporului Sala de clasă
din identitatea poporului român
român”

- identificarea obiceiurilor care se păstrează
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- discuții cu invitații: bătrâni, istorici, scriitori
locali
- realizarea unui semn de carte cu motive
tradiționale
3.

,,Oglindirea tradițiilor și - citirea textelor/fragmentelor recomandate

Biblioteca

obiceiurilor în operele - receptarea mesajelor desprinse din textile citite

Județeană

literare”

-identificarea tradițiilor și obiceiurilor prezentate
- realizarea unei expoziții literare ,,Hora”
obiceiurilor identificate în operele literare

4.

,,Sărbătorile
mâine”

ieri,

azi, - prezentarea unor fragmente din operele Muzeul
scriitorilor români având ca temă sărbătorile Scriitorilor
românești
- dezbatere: Sărbătorile ieri, sărbătorile în zilele
noastre
- atelier de creație literară ,,Sărbătorile mâine”

5.

,,Tradițiile și obiceiurile - program artistic: șezătoare, scenetă, concurs de Sala de clasă
prind viață”

recitări
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Valorizarea poeziei eminesciene la nivel transdisciplinar – modalitate de
formare a educației estetice a elevilor
Profesor învățământ primar Badea Clara Adriana,
Şcoala Gimnazială Matei Basarab Târgovişte
Profesor învățământ primar Neacșu Cătălina Ioana,
Şcoala Gimnazială Matei Basarab Târgovişte

Dacă poezia este „muzica minţii”, atunci muzica este „poezia sufletului”.
Omul există, nu numai pe baza legilor intelectuale şi practice, dar şi în strânsă legătură cu
legile frumosului, armoniei şi esteticului, care ne înconjoară, a societăţii şi operei de artă. Însuşi
omul ar fi o operă de artă, dacă ar lua ca model idealul. Viaţa este o copie a artei, iar rolul unor
persoane din jur pare a fi al unor personaje din filmele rulate la cinematograf. Foarte des vedem
pecetea frumosului pe diferite obiecte, activităţi ce lasă impresii plăcute ochiului.
Pentru om există nu numai o artă a frumosului, dar şi arta de a trăi. Oricine poate utiliza
această artă, pe baza căreia viaţa sa poate deveni o capodoperă, dar de cele mai multe ori aceasta
depinde şi de societate. Pentru a fi cu adevărat fericit, trebuie să fie şi cei din jur fericiţi, altfel,
ceilalţi nu pot intra în acelaşi joc cu tine. La acest joc ar trebui să participe toţi, deoarece toţi tind
la frumuseţe şi în comun fiind, ajută la formarea acesteia.
Principala problemă – de principiu – apărută când luăm în discuţie creaţia muzicală pe
versuri de Mihai Eminescu ar putea conduce la o atitudine negativă. Este consacrată ideea că
muzicalitatea poeziei eminesciene, excepţională, îşi este suficientă sieşi. O spunea de mult G.
Ibrăileanu: „Muzică, prin fond şi prin formă, poezia lui Eminescu nu mai are nevoie de nicio altă
melodie.” Propoziţia criticului este tranşantă. Oricât am căuta nuanţări ale acestei idei în exegeza
eminesciană, vom constata cam acelaşi lucru. Forma lirică dar şi conţinutul, veşmântul
incantatoriu al cuvântului poetic, dar şi rezonanţa lui lăuntrică, muzicalitatea straturilor de
adâncime, pentru a reţine puţine dintre elementele constitutive ale unei structuri poetice, au
relevanță în ordinea sonorităţii muzicale, încât nu par a avea nevoie de alt suport, specific fie şi
unei arte vecine, originar cu poezia. Urmărind cantitatea de partituri pe versuri de Eminescu, te
întrebi fără strop de răutate dacă ele nu creează o viaţă paralelă liricii poetului naţional; şi dacă
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această viaţă paralelă o poate concura, esteticeşte, pe cea ivită, la orice nouă lectură, din pagina
de carte.
La rândul său, educaţia trage după sine frumosul. În acest context, există o artă a învăţării
şi a educaţiei, în care rolul principal este jucat de profesor, pe baza unui scenariu didactic bine
definit. Frumosul este acela, care se evidenţiază în toate activităţile umane: naşterea, moartea,
căsătoria, războiul, pacea, etc. Pe pământ există diferite culturi, care variază de la o ţară la alta,
dar toţi reacţionează unanim, prin semne nonverbale, în faţa frumosului.
Educaţia estetică nu limitează indivizii la alegerea adevărului frumos. Ea pregăteşte
întâlnirea dintre om şi frumos, luminează mintea umană şi deschide multe căi: de alegere, de
opţiune, de asimilare. Nicio persoană nu poate iubi arta, până nu înţelege graiul acesteia, adică nu
face legătura dintre diferite expresii artistice ale şcolilor şi anumiţi artişti.
Adevărata artă nu este aceea care este pe placul publicului, dar care forţează să fie
plăcută. Educaţia estetică pregăteşte individul în înţelegerea frumosului şi esteticului, care la
rândul său, stimulează şi întemeiază comportamentul uman.
Iată o parte dintre motivele care ne-au determinat să desfăşurăm activităţi de educaţie
estetică, şcolare şi extraşcolare, structurate pe modelul hexadic al receptării artei.
ACTIVITATE EXTRAŞCOLARĂ – ”Poezia eminesciană – poezia sufletului”
TEMA: Audiţie muzicală
SUBIECTUL: “Sara pe deal”, de Mihai Eminescu, pe muzică de Gheorghe Cojocaru

FINALITATE
MODALITĂŢI DE
INSTAURARE SEMANTICĂ

MODALITĂŢI DE
RESTAURARE SEMANTICĂ
SARA PE
DEAL
SUBIECTUL RECEPTOR

CREATORUL
ACTIVITATE DE RECEPTARE
MEDIEREA AUDIŢIEI
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MODALITĂŢI DE INSTAURARE SEMANTICĂ (MI)
 Se creează mai întâi starea afectivă generală, propice caracterului piesei de audiat. Se
comunică informaţiile necesare receptării corecte a melodiei. Se orientează gândirea copiilor
spre probleme legate de conţinutul piesei, având ca suport ilustraţii potrivite.
 Se solicită elevilor să se prezinte, evidenţiind trei aspecte:
 Dacă aş fi o floare, mi-ar plăcea să fiu ....................., pentru că....
 Dacă aş fi o culoare, mi-ar plăcea să fiu ............., pentru că..........
 Dacă aş fi o instrument muzical, mi-ar plăcea să fiu ..., pentru că...
 Se solicită elevilor să spună unde au auzit cântându-se la instrumente muzicale, cine cântă, ce
compozitori cunosc, ce poezii puse pe muzică cunosc, cine a scris aceste poezii. Se conduce
discuţia către poezia emisceniană pusă pe muzică. Se solicită elevilor să recite diverse versuri
scrise de Mihai Eminescu.

CREATORUL (C)


Se explică elevilor că poezia “Sara pe deal”, scrisă de Mihai Eminescu poate fi şi cântată.



Cu ajutorul unei prezentări PowerPoint, se aduc în faţa elevilor date despre viaţa poetului,
despre preocuparea acestuia pentru a cânta natura.
ACTIVITATEA DE RECEPTARE MEDIEREA AUDIŢIEI (A)
 Se creează o stare emoţională de aşteptare, necesară contactului nemijlocit cu muzica. Se
insistă asupra poezie „Sara pe deal”, de Mihai Eminescu. Se analizează împreună cu elevii
sentimentele trăite. Se face legătura muzică – literatură – natură. Se adresează întrebări care
solicită exprimarea propriilor opinii, gânduri, sentimente legate de o anumită problemă: Este
bine să existe poezia/muzica? De ce? Ce simţi când asculţi poezii/muzică? Ce poezii/muzică
îţi place? De ce? Dacă ar fi să scrii versuri, la ce s-ar referi ele? De ce? Dacă ar fi să compui
muzică, ce gen ţi-ar plăcea? De ce?
 Audiţia propriu-zisă: Se sugerează elevilor o stare de concentrare, de trăire a muzicii, de
înţelegere a mesajului muzical şi literar. După audiţie, se inițiază o conversaţie după un
program prestabilit, prin care se urmărește gradul în care copiii au înţeles piesa, au recunoscut
tema, structura piesei, caracterul şi destinaţia ei şi se fac asocieri cu alte piese cunoscute.
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SUBIECTUL RECEPTOR (S)


Se solicită elevilor reaudierea piesei „Sara pe deal”. Se realizează un joc muzical „Povesteşte
ce îţi spune muzica”. Se cere elevilor să povestească ce sentimente au trăit la reaudierea
melodiei, explicând motivul care a declanşat aceste trăiri. Toţi elevii vor vorbi despre trăirile
lor. Se solicită elevilor să reasculte melodia şi să realizeze un desen în care să reprezinte ceea
ce văd la ascultarea muzicii şi a versurilor.
MODALITĂŢI DE RESTAURARE SEMANTICĂ (MR)



Se realizează exerciţii-joc de respiraţie: Suflăm o petală de floare din palmă! Suflăm puful de
păpădie!



Se fac exerciţii de cultură vocală.



Se execută nuanţat piesa „Sara pe deal”.



Se desfășoară jocul „Ecoul”. Un grup de copii este ecoul şi cântă încet, grupaţi într-un colţ al
clasei, ceilalţi cântă normal. Se urmăreşte executarea în dialog, sugerând intrările şi nuanţa
potrivită.

FINALITATE (F)
Această activitate are un impact deosebit asupra copiilor, ajutându-i să se autocunoască, săşi descopere propriile trăiri, sentimente, gânduri, opinii, să se raporteze la Creator, să-şi descopere
locul în creaţia lui Dumnezeu, dar şi în creaţia eminesciană, să se autoaprecieze obiectiv.
De asemenea, acest demers didactic conduce la stimularea creativităţii elevilor, activizare,
făcând apel la experienţa lor de viaţă şi de învăţare, îi înveseleşte, le stimulează gustul pentru
frumos, simţul sensibilităţii, al ordinii, al armoniei, îi face pe copii mai buni, mai drepţi, mai
frumoşi.

Bibliografie:
1. Cristea, Sorin, 2000, "Dicţionar de pedagogie", Editura Litera
2. Eminescu, Mihai, 1965, „Poezii”, Editura pentru literatură
3. Pascadi, Ion, 1966, "Idealul și valoarea estetică", Editura Politica
4. Salade, Dumitru, 1973, " Educaţia prin artă şi literatură", E.D.P.
5. Văideanu, George, 1967, "Cultura estetică şcolară", E.D.P.
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Cercul de lectură:
"Opera lui Ion Creangă, leagănul tradițiilor și obiceiurilor"
- metode moderne de descifrare a textului literar propus pentru analiză Profesor Curcan Mihaela Alina
Școala Gimnazială Comișani
Abordarea textelor lui Ion Creangă, cu precădere a "Amintirilor de copilărie" a suferit o
serie de modificări odată cu trecerea timpului. Se spune că elevii nu mai vor să-l citească pe
Creangă. Refuz să cred acest lucru și mă raportez la activitățile realizate în cadrul "Cercului de
lectură" pe care îl coordonez. Dincolo de critică și studii, opera lui Creangă prezintă o
monografie a satului moldovenean cu tradițiile și obiceiurile sale de la jumatatea secolului al
XIX-lea. Nu întâmplator, fiecare parte a "Amintirilor" începe cu descrierea satului natal sau a
familiei. Autorul construiește un spațiu ideal, față de care își exprima fidelitatea și dragostea.
Pentru buna înțelegerea textelor cu rol afectiv am folosit o serie de metode moderne de
descifrarea a textului, după cum urmează:
Metoda de abordare:
 Scrisoare desenată
Se dă următorul text-suport. Scrieți o scrisoare lui Ion Creangă (sau lui Nică) în care să-l întrebați
orice despre satul său natal. Însoțiți scrisoarea și de desene reprezentative:
“Nu ştiu alţi cum sunt, dar eu, când
mă gândesc la locul naşterii mele, la
casa părintească din Humuleşti, la
stâlpul hornului unde lega mama o
şfară cu motocei la capăt, de crăpau
mâţele jucându-se cu ei, la prichiciul
vetrei cel humuit, de care mă ţineam
când începusem a merge copăcel, la
cuptiorul pe care ma ascundeam,
când ne jucam noi, băieţii, de-a
mijoarca, şi la alte jocuri şi jucării
pline de hazul şi farmecul copilăresc,
parcă-mi saltă şi acum inima de
bucurie!”
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Text suport propus:
"Cum nu se dă scos ursul din bârlog, țăranul de la munte strămutat la câmp, și pruncul,
dezlipit de la sânul mamei sale, așa nu mă dam eu dus din Humulești în toamna anului 1855, când
veni vremea să plec la Socola, după stăruința mamei. Și oare de ce nu m-aș fi dat dus din
Humulești, nici în ruptul capului, când mereu îmi spunea mama că pentru folosul meu este
aceasta? Iaca de ce nu: drăgăliță Doamne, eram și eu acum holtei, din păcate! Și Iașii, pe care nui văzusem niciodată, nu erau aproape de Neamț, ca Fălticenii, de unde, toamna târziu și mai ales
prin câșlegile de iarnă, fiind nopțile mari, mă puteam repezi din când în când, pașlind-o așa cam
de după toacă, și tot înainte, seara pe lună, cu tovarășii mei la clăci în Humulești, pe unde știam
noi, ținând tot o fugă, ca telegarii. Și după câte-un sărutat de la cele copile sprințare, și până-n
ziuă fiind ieșiți din sat, cam pe la prânzul cel mare ne-aflam iar în Fălticeni, trecând desculți prin
vad, în dreptul Baiei, Moldova înghețată pe la margini, și la dus și la întors, de ne degera
măduva-n oase de frig! Inima însă ne era fierbinte, că ce gândeam și izbândeam. De la Neamț la
Fălticeni și de la Fălticeni la Neamț era pentru noi atunci o palmă de loc. Dar acum se schimba
vorba: o cale scurtă de două poște, de la Fălticeni la Neamț, nu se potrivește c-o întindere de șase
poște, lungi și obositoare, de la Iași până la Neamț. Căci nu vă pară șagă: de la Neamț până la Iași
e câtu-i de la Iași până la Neamț, nici mai mult, nici mai puțin. Și mai bine rămâi pe loc, Ioane,
chiteam în mintea mea cea proastă, decât să plângi nemângâiat și să te usuci, de dorul cui știu eu,
văzând cu ochii!… Dar, vorba ceea: Ursul nu joacă de bună voie. Mort-copt, trebui să fac pe
cheful mamei, să plec fără voință și să las ce-mi era drag!
Dragu-mi era satul nostru cu Ozana cea frumos curgătoare și limpede ca cristalul, în care
se oglindește cu mâhnire Cetatea Neamțului de atâtea veacuri! Dragi-mi erau tata și mama, frații
și surorile, și băieții satului, tovarășii mei din copilărie, cu care, în zile geroase de iarnă, mă
desfătam pe gheață și la săniuș, iar vara, în zile frumoase de sărbători, cântând și chiuind,
cutreieram dumbrăvile și luncile umbroase, prundul cu știoalnele, țarinile cu holdele, câmpul cu
florile și mândrele dealuri, de după care-mi zâmbeau zorile în zburdalnica vârstă a tinereții!
Asemenea, dragi-mi erau șezătorile, clăcile, horele și toate petrecerile din sat, la care luam parte
cu cea mai mare însuflețire! De piatră de-ai fi fost, și nu se putea să nu-ți salte inima de bucurie
când auzeai, uneori în puterea nopții, pe Mihai scripcarul din Humulești umblând tot satul câte co droaie de flăcăi după dânsul și cântând: Frunză verde de cicoare,/Astă noapte pe răcoare/Cânta
o privighetoare/Cu viersul de fată mare.(…)"
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 Satul lui Creangă/Satul (orașul) tău
Notează aspectele pentru care Nică nu dorea să își părăsească satul și aspectele pentru
care tu nu ai pleca din satul/ orașul natal:
Nică

Tu

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

 Proiect-bonus (la cercul de lectură)
Nică este noul tău coleg de bancă. El trăiește o zi alături de tine la școală, în 2018.
Mijloacele moderne, tehnologia îi sunt complet străine. Descrie cum l-ai introdus pe Nică în
atmosfera de la tine la școală.
 Cadrane creative
Scrie răspunsul la următoarele cerințe:
Personajul principal-prezentare

Relațiile dintre personaje

Ideea centrală a fragmentului

Final posibil pentru fragmentul dat

 Controversa creativă
În text apar o serie de situații-problemă. Detectează-le și găsește-le rezolvări:
Problema detectată

Expresii care o susțin

Rezolvări posibile
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 Puncte – cheie
Pentru fiecare pasaj din textul dat , stabilește câte trei puncte-cheie :
"Cum nu se dă scos ursul din bârlog, țăranul de
la munte strămutat la câmp, și pruncul, dezlipit
de la sânul mamei sale, așa nu mă dam eu dus
din Humulești în toamna anului 1855, când veni
vremea să plec la Socola, după stăruința
mamei."
"Dragu-mi era satul nostru cu Ozana cea frumos
curgătoare și limpede ca cristalul, în care se
oglindește cu mâhnire Cetatea Neamțului de
atâtea veacuri!"
"De piatră de-ai fi fost, și nu se putea să nu-ți
salte inima de bucurie când auzeai, uneori în
puterea

nopții,

pe

Mihai

scripcarul

din

Humulești umblând tot satul câte c-o droaie de
flăcăi după dânsul și cântând."
 Titluri
Cu ajutorul punctelor-cheie identificate mai sus compune posibile titluri pentru a-i atrage
pe colegii tăi să-l citească pe Creangă.
 Îngheţaţi – dezgheţaţi
Voi numi o serie de expresii din text prin care vreau să vă îngheț. Voi trebuie să numiți
altele prin care să dezghețați spusele mele:
Înghețați

Dezghețați

dezlipit de la sânul mamei sale
de dorul cui știu eu
cutreieram dumbrăvile
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Astfel, pus sub lupă, textul lui Creangă va putea fi redescoperit prin intermediul
metodelor moderne de descifrare a textului literar. Elevii manifestă un interes deosebit pentru
aceste activități și să nu uităm că "Mâine voi fi ce am ales astăzi să fiu" (James Joyce), iar un
popor fără tradiții este un popor pierdut.

Bibliografie:
1. Ilie Emanuela, Didactica literaturii române, Editura Polirom, Iaşi, 2008 Târgu Mureş, 2006.
2. Dobra Sofia, Ghid de limba şi literatura română pentru clasele V-VII, Editura Plus, 2004
3. Marin Mariana, Didactica lecturii, Interacţiunea elev-operă literară din perspectiva
atitudinilor și valorilor literar-artistice, Cartier educaţional, 2013

La ceas aniversar. Natura în poezia eminesciană
Profesor învăţământ primar Matei Orieta-Magdalena
Școala Gimnazială Dragomirești
Scopul activității:
- cunoaşterea operei poetului Mihai Eminescu (natura în opera eminesciană);
- formarea atitudinii de respect faţă de marii scriitori români;
- dezvoltarea memoriei, a imaginaţiei creatoare şi îmbogăţirea vocabularului elevilor
Obiective:
- să cunoască viaţa şi opera celui mai mare poet, Mihai Eminescu;
- să recite poezii de Eminescu, având ca temă natura;
- să formuleze întrebări şi răspunsuri legate de tema activităţi (natura în opera eminesciană).
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DENUMIREA ACTIVITĂȚII

NR.
CRT.
1.

„Eminescu – prin ochi de copil”
-

prezentare POWERPOINT despre marele
poet/despre poeziile cu tema natura;

-

LOCUL ȘI ORA
CLASA/NR.
DE
PARTICIPANȚI
DESFĂȘURARE
Sala de
pregătitoare
informatică, ora

16 elevi

10.30

realizarea unor desene ce au ca temă poeziile
despre natură ale marelui poet

2.

„Eminescu – suflet de poet”
-

recitarea unor poezii cunoscute ale marelui
poet;

-

Sala de

I

informatică, ora

15 elevi

11.00

realizarea unor desene ce au ca temă poeziile
lui Eminescu (natura)

3.

„Odă pentru Eminescu”

Sala de

a II-a

prezentare POWERPOINT despre marele poet;

informatică, ora

22 elevi

recitarea unor poezii cunoscute ale marelui poet;

11.30

realizarea unor desene având ca temă poeziile lui
Eminescu (natura)
4.

„A fost, este și va fi… Eminescu”
realizarea unor afișe/postere cu tema: „A fost, este și
va fi… Eminescu”

Sala de

a III-a

informatică, ora

24 elevi

12.00

concurs de cultură generală despre poeziile marelui
poet, având ca temă natura
5.

„Eminescu – poetul nepereche”
concurs de cultură generală despre poeziile marelui
poet;

Sala de

a IV-a

informatică, ora

24 elevi

12.30

atelier de creație (cvintete, compuneri, poezii –
schimbarea ultimului vers din fiecare strofă), tema
natura
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Observație: Toate materialele realizate se vor expune la PANOUL TALENTELOR din holul
școlii. Materialele realizate vor fi expuse până la sfârșitul lunii ianuarie, iar cele mai bune lucrări
vor fi publicate în revista școlii, F@n_școala.

Bibliografie:
1. Dumitrescu Bușulenga, Zoe, ,,Eminescu: creație și cultură”, București, 2000
2. Cojocaru, Mihaela, ,,Pagini alese – Mihai Eminescu”, Editura REGIS

Praznicul Învierii
Bibliotecar Gherghescu Magdalena
Liceul Voievodul Mircea Târgovişte
ARGUMENT:
Considerată cea mai mare sărbătoare creştină, mai sfântă şi mai îmbucurătoare sărbătoare
de peste an, Paştele este celebrarea lui Iisus Hristos, întemeietorul religiei creştine, născut la
Betleem, din Fecioara Maria. Paştele poate fi asociat cu primăvara, anotimpul reânvierii, este
timpul în care ne dorim să devenim mai buni, mai aproape de Dumnezeu şi de semenii noştri.
Este sărbătoarea întregii familii, a părinţilor şi copiilor deopotrivă.
Despre Paşte s-au scris o mulţime de lucrări, din care vrem să descoperim trăirile
prilejuite de această sărbătoare.
Vă invităm, dragi elevi, să vă alăturaţi pritenilor voştri să întâmpinăm această sărbătoare
cu toată căldura sufletului, să transmitem gândurile noastre de pace, iubire şi lumină!
SCOP:
Să valorificăm mesajele, informaţiile, gândurile, trăirile, sentimentele legate de
evenimentele importante, ale scriitorilor noştrii.
OBIECTIVE:
-

să stimulăm creativitatea şi imaginaţia elevilor prin realizarea unor materiale deosebite;

-

să dezvoltăm abilităţi de comunicare prin limbaj literar şi plastic;

-

să cunoaştem semnificaţia sărbătorii de Paşte şi a tradiţiilor specifice creştinismului;

-

să antrenăm un număr cât mai mare de elevi în activităţi extracurriculare.
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GRUP ŢINTĂ:
- elevii claselor a IX-a , a X-a;
- cadre didactice;
DATA ACTIVITATII:
-

aprilie 2018;

EVALUAREA:


Jurizarea va fi realizată de către cadre didactice de specialitate



Se vor acorda premiile I, II, III, premiu special, menţiuni şi diplome de
participare elevilor care nu au obţinut premii

FEED-BACK-UL CONCURSULUI:


Prin numărul de participanţi (elevi şi profesori coordonatori);



Impactul avut în rândul elevilor şi cadrelor didactice;



Calitatea lucrărilor participante la concurs;

REZULTATELE AŞTEPTATE:


realizarea materialelor;



participarea la concurs a unui număr cât mai mare de copii ;



contribuirea la dezvoltarea spiritului de observaţie, la stimularea creativităţii, a
perspicacităţii în gândire şi acţiune;

IMPACTUL ESTIMAT:


dobândirea unor informaţii şi abilităţi;



creşterea prestigiului şcolii în comunitate;

DISEMINARE:


Mediatizarea pe site-ul şcolii a rezultatelor ;



Realizarea unei PPT cu lucrările expuse şi premiate, pentru a putea fi apreciate
calitativ şi de alţi elevi/ cadre care nu au avut posibilitatea să participe;



Menţinerea expoziţiei pe o perioadă de 2 săptămâni, pentru a putea fi vizitată.

Bibliografie:
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www.edu.ro
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www.didactic.ro

3.

www.proiectedidactice.ro
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Modalități de conservare a tradițiilor și obiceiurilor locale
Profesor învăţământ preşcolar Radu Zoica
Grădiniţa P.N. Nr. 3 Găești
Arta noastră populară, manifestată sub toate aspectele ei, prezintă o bogăţie nepreţuită de
comori pentru toţi aceia ce-şi iubesc Patria şi Neamul.
Începând cu obiceiurile prilejuite de fiecare eveniment din viaţa poporului, continuând cu
frumoasele costume pe care le îmbracă în aceste împrejurări şi terminând cu cântecele, dansurile
şi strigăturile nelipsite de la aceste datini, izvorul lor este nesecat pentru cel ce vrea să le
cunoască şi să le adune în mănunchi pentru a le dărui din nou, cum spune Anton Pann :
” De la lume adunate
Şi-napoi la lume date…”
În calitate de educatori suntem obligaţi să facem din creaţia noastră populară o carte de
vizită cu care să batem la porţile cunoaşterii şi cu care vom fi primiţi şi apreciaţi fără îndoială
oriunde în lume. În furtunile veacului, obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti au rămas neclintite,
păstrand valori autentice ale culturii populare tradiţionale.
Pornind de la ideea că prin folclor se poate realiza cunoaşterea obiceiurilor şi datinilor
străbune, ne-am propus ca în activitățile noastre formale și nonformale să atingem următoarele
obiective:
 cultivarea sentimentelor de dragoste pentru frumuseţea portului popular;
 dezvoltarea interesului şi gustului estetic popular;
 educarea dragostei faţă de creatorii şi păstrătorii comorilor noastre populare.
În scopul dezvoltării interesului pentru arta populară, admiraţiei faţă de iscusinţa şi
calităţile omului din popor am organizat o vizită la Muzeul satului, unde, la secţia de „Etnografie
şi folclor” preșcolarii noştri au observat costumul naţional specific plaiurilor dâmbovițene. Am
precizat preșcolarilor că în unele sate, de obicei, femeile, bărbaţii şi copiii poartă aceste costume
la diferite serbări sau cu ocazia anumitor evenimente din viaţa satului.
Prezentăm costumul popular şi repetăm elementele sale, fără a intra în detalii asupra
alcătuirii fiecărui obiect, repetăm în poezii şi cantece: ,,Portul românesc”, ,,Româncuţa”, termeni
specifici, pe înţelesul copiilor sau de cunoaştere a cuvintelor noi; lecturăm imagini cu hora
25

ţăranului român sau rapsozi şi cantăreţi de folclor ce poartă în timpul cântecelor costumul
popular. Aşa cunoaştem un element al tradiţiei populare: costumul naţional. Exprimăm ce-am
înţeles prin limbajul artistico-plastic (pictură, desen decorativ sau liber, modelaj) și activităţi
practice care au ca temă portul popular și obiecte tradiționale (iia, fota, ștergarul, farfuria
decorată, etc.), ne apreciem, ne întrecem, expunem şi arătăm colegilor sau părinţilor ce frumuseţi
am imortalizat noi în comorile scoase din propriile mâini.
Vizionarea CD-ului „Folclor vechi şi nou pe plai românesc” le-a dat prilejul preșcolarilor
să se familiarizeze cu numeroase componente ale folclorului românesc: costume, obiceiuri şi
tradiţii strămoşeşti, descântece, cântece de leagăn, cântece haiduceşti, dansuri populare însoţite de
strigături şi chiuituri.
Au fost profund impresionaţi de atmosfera satului de odinioară şi au putut face o
comparaţie între copilăria bunicilor şi a străbunicilor şi copilăria lor.
A devenit o tradiţie în gradinița noastră ca preșcolarii să poarte costumul popular la
serbările desfăşurate cu ocazia sărbătorilor de: 1 Decembrie, Moş Crăciun, 24 Ianuarie şi chiar în
desfăşurarea unei activităţi extracurriculare: „Bogăţiile toamnei” - expoziţie cu lucrările copiilor
inspirate de frumuseţea şi bogăţia acestui anotimp, şezători folclorice „La gura sobei”, „Obiceiuri
dâmboviţene”.
Prin proverbe şi zicători am educat la prescolarii noştri calităţi morale precum: modestie,
cinste, dragoste de muncă, bunătate, curaj, respect etc.; unele proverbe fiind titluri ale
frumoaselor desene si colaje realizate de aceştia.
O frumoasă şi veche tradiţie a şcolii româneşti o constituie pregătirea şi desfăşurarea unor
serbări şcolare. De-a lungul vremii, serbările s-au asociat manifestărilor variate ale spiritului
creator al poporului nostru, manifestări inspirate fie din anotimpuri (obiceiuri de iarnă, primăvară,
vară), fie din munca oamenilor, fie din momente cu largă semnificaţie în viaţa oamenilor.
În grupa noastră există un avizier „Sărbătorile la români”, care prezintă sărbătorile
fiecărei luni (religioase, naţionale, aniversarea zilei de naştere) astfel putem spune că suntem
mereu în sărbătoare.
Realizăm portofolii „Naşterea Domnului”, „Învierea Domnului”, „1 Decembrie - Ziua
tuturor românilor”, „Flori pentru mama” care cuprinde desene, picturi, colaje, felicitări, suporturi
pentru ouăle de Paşti etc.
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Cea mai edificatoare serbare rămâne „Serbarea de Crăciun” precum şi împodobirea
bradului (cu podoabe facute de ei la centrul „Artă”) care simbolizează viaţa lungă, veşnic tânără,
iar podoabele lui simbolizează dorinţa omului pentru bunăstare şi frumuseţe.
Îmbrăcaţi în frumoase costume dâmbovițene, preșcolarii purtând obiecte specifice
tradiţiilor interpretează colinde, „Pluguşorul”, „Sorcova”, „Vasâlca” , „Steaua”, „Capra” etc
Prin textele colindelor ei transmit urările în legătură cu străvechile îndeletniciri ale
poporului: aratul, semănatul, păstoritul.
Dansurile populare: „Hora”, „Sârba”, „Alunelul”, „Călușarii” nelipsite de la serbări au
contribuit întotdeauna la dezvoltarea dragostei pentru arta poporului nostru, la dezvoltarea
simţului ritmic. Strigăturile scandate în timpul acestora i-au mobilizat pe copii la joc, acesta
devenind mai plăcut şi mai atractiv.
Frumoasele obiceiuri şi tradiţii româneşti constituie o indiscutabilă carte a vieţii, un
îndrumător pentru demnitate, cinste, omenie, care duce la dezvoltarea mândriei naţionale.
Comoara aceasta nepreţuită, numită FOLCLOR, este zestrea fiecărui neam. Celebra ie
romȃnească cu broderii, cusături, paiete (pe care a pictat-o Matisse și care poate fi vazută la
Muzeul de Artă Modernă de la Paris) a făcut ȋnconjurul lumii, demonstrȃnd puterea de creaţie a
neamului romȃnesc, talentul celor care au știut să zugrăvească cu acul și cu aţa munţi, cer, ape,
cȃmpuri, flori...
Fără această moștenire pe care strămoșii ne-au lăsat-o, alt sens ar fi avut literatura și
muzica noastră. Să ne gȃndim la poveștile lui Creangă sau la ȋncȃntătoarele rapsodii ale lui
George Enescu....Alta ar fi fost copilăria noastră fără cȃntece de leagăn murmurate de mamele
noastre ȋn tăcerea nopţii.
Folclorul, fie că ȋnseamnă literatură sau muzică, joc sau sculptură ȋn lemn, olărit sau ţesut,
este ȋn cultura noastră pe cȃt de vechi pe atȃt de durabil ca și poporul ce l-a creat de secole. Să
ȋncercăm să reȋnviem tradiţia să promovăm obiceiurile și cȃntul popular ȋn sufletul generaţiilor
tinere.
Copilul simte admiraţie faţă de creaţiile populare, încă de când îşi ascultă bunica cum
deapănă firul unui basm sau al unei legende, în care eroii sunt înzestraţi cu calităţile ţăranului
român, îl simte din cântecul duios de leagăn al mamei, din doinele cântate îndelung strămoşii
noştri.
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Creşterea şi educarea copiilor în cultul pentru respectarea şi păstrarea obiceiurilor şi
tradiţiilor revine tuturor factorilor implicaţi în instrucţie şi educaţie.
„Căci cei ce vor în lume şi în viaţă
Aşa cum noi le-am spus şi arătat,
Iar ei, la fel, aşa vor da povaţă
Şi-un lung popor e-acum de noi format” (Traian Dorz).
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Obiceiuri și tradiții - un referenţial
în romanul autobiografic Amintiri din copilarie
Profesor Solomon Aurora
Școala Gimnazială Diaconu Coresi Fieni
Asemenea, dragi-mi erau șăzătorile, clăcile, horile și toate petrecerile din sat, la
care luam parte cu cea mai mare însuflețire!... Apoi lasă-ți, băiete, satul, cu tot farmecul
frumusețelor lui și pasă de te du în loc străin și așa depărtat, dacă te lasă pârdalnica de inimă!
Opera capitală scrisă la maturitate, după ce autorul încheiase ciclul povestilor, romanul
autobiografic Amintiri din copilărie de Ion Creangă se înscrie în peisajul literaturii române cu
valoare de document. Raportat la încercările memorialistice ale scriitorilor pașoptiști, care nu au
neglijat deloc genul (C. Negruzzi - Cum am învățat românește, Alecu Russo - Amintiri, V.
Alecsandri - Vasile Porojan, Ion Ghica - Scrisori către V. Alecsandri), Amintiri din copilarie este
cu totul altceva. Structurate în patru părți, amintirile trebuie lecturate ca pe un roman, asa cum
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intuise şi Titu Maiorescu, ilustrul critic de la „Junimea”. Ideea că autorul ne-a lasat si un
fragment de Autobiografie nu pare sa fie de tot lipsit de tâlc. Asadar, el descrie în Amintiri nu
copilaria în sens biografic, ci o copilarie ideala, pe care n-a trait-o intocmai, dar pe care ar fi dorit
poate s-o traiască, de ar mai fi fost o data copil. Că e vorba de copilaria însăşi, luată în sens
paradigmatic, ne avertizeaza chiar Creanga, într-o intervenţie auctoriala directa în text: Aşa eram
eu la vârsta cea fericită, și așa cred ca au fost toți copiii, de când îi lumea asta și pământul,
măcar să zică cine ce-a zice". Povestitorul nu are doar nostalgia varstei fericite a jocului, ci, mai
degrabă, etalează el însuşi o înclinaţie către crearea unui context faurit din înţelepciunea
populară. Desprinse ca texte independente: La scaldat, La cirese. Pupaza din tei, La Socola etc.,
povestirile în ramă din Amintiri îl au ca erou pe Nică, cel șturlubatic ca și vântul în turbarea sa și
care nu se poate dizloca nici în ruptul capului din cuibul natal, din matricea fericirii sale,
motivând în mod repetat ca… Dragu-mi era satul cu Ozana cea frumos curgătoare și limpede ca
cristalul, în care se oglindește cu mâhnire Cetatea Neamțului de atâtea veacuri! Dragi-mi erau
tata și mama, frații și surorile și băieții satului, tovarășii mei din copilărie, cu care, în zilele
geroase de iarnă, mă desfătam pe gheață și la săniuș, iar vara, în zilele frumoase de sărbători,
cântând și chiuind, cutreieram dumbrăvile și luncile umbroase, prundul cu știoalnele, țarinile cu
holdele, câmpul cu florile și mândrele dealuri, de după cari-mi zâmbeau zorile în zburdalnica
vîrstă a tinereții.
Graţie identităţii şi apartenenţei la un spaţiu revendicat, el nu se lasă desprins cu uşurinţă
din acest univers, unic, fermecător şi face chiar o dramă din plecarea la Socola, când… Mortcopt, trebuie să fac pe cheful mamei să plec fără voință și să las ce-mi era drag!. Evocarea
exterioară a mediului cu date etnografice, obiceiuri, instituții sau unele elemente de peisaj
geografic sentimentalizat constituie, în primul rând, pretext și fundal de ficțiune, în care
recunoaștem procedeul epic al povestirii în povestire. Autorul încearcă să reînvie o lume
fermecatoare şi, totuşi, aspră, creând iluzia că nu s-a înstrainat de tot de ea: ,Nu mi-ar fi ciuda,
incaltea, cand ai fi si tu ceva si de te miri unde, imi zice cugetul meu; dar asa, un bot cu ochi ce
te gasesti, o bucata de huma insufletita din sat de la noi, si nu te lasa inima sa taci; asurzesti
lumea cu taraniile tale!".
Atașat profund de locurile, dar și de valorile autohtone, copilul reface plin de nostalgie o
lume vibrândă de trăiri, emoții și bucurii, toate pe fundalul unei filosofii bazate pe obiceiuri,
tradiții și cutume, făcute să împlinească omul și să îi hrănească spiritul. De aceea, văzând că nu-și
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poate îndupleca mama cu niciun chip atunci când trebuie să plece la Socola la Școala de făcut
popi, Nică invocă apoteotic legătura sa cu lumea satului, argumentând, indiscutabil, că Asemenea,
dragi-mi erau șăzătorile, clăcile, horile și toate petrecerile din sat, la care luam parte cu cea
maibmare însuflețire! De piatră să fi fost și nu se putea să să nu-ți tresalte inima de bucurie,
când auzeai uneori, în puterea nopței, pe Mihai Scripcarul din Humulești umblând tot satul câte
c-o droaie de flăcăi după dânsul și cântând. Apoi lasă-ți, băiete, satul, cu tot farmecul
frumusețelor lui și pasă de te du în loc străin și așa depărtat, dacă te lasă pârdalnica de inimă.
Dintre toate amintirile legate de obiceiurile și tradițiile practicate în Humulesti, cel mai
frenetice momente sunt cele dedicate sărbătorilor de iarnă, când toată suflarea satului trăieşte
plenar Nașterea Domnului.
În tradiţia românească, unul dintre acestea este și obiceiul legat de Ignat sau tăierea
porcului. Și cine ar fi putut să exprime mai bine ce e în sufletul unui copil atunci când e Ignatul
decât humuleșteanul Ion Creangă? Departe de principii de parenting, copilăria lui Nică, petrecută
într-un sat tradițional din județul Neamț, este una pe cât de frumoasă, pe atât de autentică.
„La Crăciun, când tăia tata porcul şi-l pârlea, şi-l opărea, şi-l învelea iute cu paie, de-l
înnăduşa, ca să se poată rade mai frumos, eu încălecam pe porc deasupra paielor şi făceam un
chef de mii de lei, ştiind că mie are să-mi dea coada porcului s-o frig şi beşica s-o umplu cu
grăunţe, s-o umflu şi s-o zurăiesc după ce s-a usca...”, povesteşte Ion Creangă în „Amintiri din
copilărie”.
Astfel, în ajunul Ignatului se fierbe grâu, capul familiei îl tămâiază şi îl binecuvântează.
Din acest grâu fiert mănâncă toţi membrii familiei, iar ce rămâne se dă dimineaţa păsărilor din
ogradă. Dacă porcul este negru, se ia o bucată din untura lui şi se duce la Biserică de Bobotează,
să fie sfinţită de preot. Apoi poate fi folosită de cei care au dureri de picioare sau junghiuri. De
asemenea, ea se foloseşte şi pentru tratarea unor boli ale porcilor, oilor şi viţeilor. Despre ficatul
porcului se spune că este bun pentru vindecarea anemiei sau a lipsei poftei de mâncare. Sângele
animalului, amestecat cu mei şi lăsat să se usuce, este bun pentru afumat copiii când se sperie sau
când au guturai.Tradiţia mai spune că în ziua de Ignat nu este permisă nicio altă activitate, ziua
întreagă trebuind dedicată doar tăierii, sortării şi preparării specialităţilor din carne de porc.
În anumite zone ale ţării există obiceiul ca stăpânul casei să ia din sângele scurs din porc şi să
deseneze o cruce pe fruntea copiilor, pentru ca aceştia să crească rumeni şi sănătoşi.

30

Năzdrăvan și mereu pus pe șotii, Nică nu e afectat de experiența în sine și nu se gândește
măcar o clipă la suferința porcului. E drept, că puiul de humuleștean nu a avut acea sensibilitate
cu care ne-a obișnuit Labiș. Nică ia totul ca pe un joc, de abia așteaptă ca animalul să fie pârlit,
pentru ca mai apoi să-l poată călări și să se bucure în voie de așa o șa confortabilă. Coada
porcului era revendicată la fiecare Ignat de către copil, iar bășica o întrebuința ca surogat de
zornăitoare, spre nemulțumirea celei care i-a dat viață: „ş-apoi vai de urechile mamei, până ce nu
mi-o spărgea de cap”. Nică găsește în orice lucru o potențiala jucărie, tocmai de aceea își și
roagă tatăl la un final de an să-i facă un buhai tradițional pentru a putea merge cu Plugușorul.
Odată, la un Sfântul Vasile, ne prindem noi vreo câţiva băieţi din sat să ne ducem cu plugul,căci eram şi eu mărişor acum, din păcate. Şi în ajunul Sfântului Vasile toată ziua am stat pe
capul tatei să-mi facă şi mie un buhai, ori de nu, batâr un harapnic.- Doamne, ce harapnic ţ-oi
da eu, zise tata de la o vreme. N-ai ce mânca la casa mea! Vrei să te buşească cei handralăi prin
omăt? Acuş te descalţ! Și dacă ați uitat ce e un buhai vă reamintim noi că e ca o putinică de lemn
sau ca un butoiaș, în care țăranii de odinioară păstrau laptele. Găurit și căptușit cu piele de porc,
cu un sistem de tip scripete având la bază fire lungi din coada calului, buhaiul scotea sunete care
mai de care mai stridente. Și cum băiatului i se refuză acest hatâr, va trebui să se mulțumească
doar cu bășica de porc umplută cu grăunțe. Odată cu trecerea anilor, adolescentul Nică devine un
secund al tatălui în orice muncă, un ajutor de nădejde chiar și la tăiatul porcului. Definit cu
migala de-a lungul operei si definind la randul sau protagonistul, Humuleştiul devine astfel un
cronotop, în care, deşi universal, Nică este fiinţa unică, şi irepetabilă ce nu se confruntă nici cu
naratorul matur, nici cu autorul. Satul reprezinta paradisul copilăriei. Din punctul de vedere al lui
Nică, el este spaţiul sacru al unei fericiri eterne, din care însă va fi expulzat în momentul
"coacerii", maturizării sale. Plecarea spre Iaşi devine o adevarata dramă, o alungare definitivă în
lumea imperfectă, făcând ca viaţa personajului să se desfăşoare într-un spaţiu irepetabil la fel ca
şi timpul.
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Zilele Babelor și Legenda Babei Dochia în literatura română
Profesor învăţământ primar Elena Dragomir
Școala Gimnazială Iedera de Jos
În literatura română, populară și cultă, există numeroase variante ale legendei Babei
Dochia. Dintre acestea, cele mai cunoscute printre copii sunt, probabil, povestirile „Mărțișor”, de
Mihail Sadoveanu și „Povestea prefrumoasei Dochia”, de Dumitru Almaș.
În „Mărțișor”, Dochia era o vrăjitoare care trăia sus pe munte, într-o casă de stâncă. „Dacă
vrei să ştii povestea Dochiei”, scrie Mihail Sadoveanu, „apoi ascultă şi află că baba aceasta
vrăjitoare sălăşluia într-o casă de stâncă, sus pe Ceahlău, în locul în care azi se cheamă Panaglia.
Era o babă veche, care nu se închina sara şi dimineaţa. Trăia acolo singuratică, unde se târăsc
jnepenii pe piatră şi unde înfloresc mărunţii trandafiri ai stâncilor. În nopţi de vară, pluteau cătră
ea duhurile prăpăstiilor. Pe negre vijelii, când scăpărau fulgere rupte, suiau pe ţancuri
zvârcolindu-se făpturi de pe tărâmurile de dedesubt. Cu toate avea legătură baba Dochia, ca orice
babă depărtată de lume, şi uitată de Dumnezeu”. Într-o colibă sfărâmată de ape, baba a găsit un
prunc, o fată, pe care a crescut-o și pe care a îndrăgit-o. Copila a crescut frumoasă și sfeltă, dar
însingurată. Într-o primăvara, aceasta a plecat în vale să-i cunoască pe oameni, și a rămas printre
ei. Baba s-a dus după ea, sperând să o aducă acasă. Pe drum, sub adierea caldă a primăverii,
Dochia și-a lepădat cojoacele. Întoarsă singură pe munte, baba s-a stins cuprinsă de tristețe, iar
nopțile reci de mărțișor au transformat-o în sloi și stâncă. În unele repovestiri și adapătări pentru
copii, baba nu moare, ci „trăiește și astăzi”.
Martie este nu numai prima lună a primăverii, dar pentru o lungă perioadă din istoria
omenirii, martie a fost și prima lună a anului. Potrivit unor interpretări, Baba Dochia este, înainte
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de orice, un mit calendaristic, menit să explice debutul primăverii, începutul unei noi perioade din
viața comunității de agricultori sau păstori. În secolul al XIX-lea, mai ales, acest mit a fost
istoricizat și legat de ocuparea Daciei de către romani. Potrivit unei legende populare, amintite
printre alții și de Mircea Vulcănescu, dar și de Dimitrie Cantemir, Dochia, fiica lui Decebal, vine
în fruntea unei armate în ajutorul tatului său care se afla sub asediu la Sarmisegetuza. Înfrântă,
Dochia fuge în munte, cu Traian pe urmele sale. Se roagă la zeul Zamolxe să nu-l lase pe
cotropitor să o prindă, iar zeul o transformă într-o ciobăniță bătrână pe care Traian nu o mai
recunoaște. În alte variante, Dochia este sora lui Decebal.
În „Povestea preafrumoasei Dochia”, Dumitru Almaș exemplifică încă o dată mitul istoric
al lui Traian și al Dochiei. Potrivit acestui text, după războiul în care l-a învins pe Decebal,
Traian îi propune surorii acestuia, Dochiei, să vine cu el la Roma, unde „va trăi în bogăție și
mărire”. Femeia l-a refuzat și a plecat să trăiască în munți, unde s-a făcut păstoriță. Supărat,
Traian a plecat după ea, dar ca să nu fie prinsă și dusă la Roma, Dochia s-a transformat, împreună
cu mioarele sale, prin însăși puterea voinței, în stană de piatră. „Iar pe muntele Ceahlău se vede şi
azi o stâncă înaltă, ca o păstoriţă, iar în jur câteva zeci de stânci răsfirate pe plai, ca nişte oi
brumării.” Mitul lui Traian și al Dochiei este reluat în mai multe texte literare, la Gheorghe
Asachi (în poemul „Dochia și Traian”) sau la Mihai Eminescu (în drama neterminată „Decebal”).
Potrivit unei alte legende populare, Dochia era o bătrănă al cărei fiu – Dragobete – s-a
căsătorit împotriva voinței sale. Din această pricină, bătrâna îi făcea nurorii viața un chin. Într-o
zi rece de iarnă, a trimis-o pe aceasta la râu, ca să spele un ghem de lână neagră, până ce s-o face
albă. Lui Iisus i s-a facut milă de fata care înghețase la râu, tot încercând să albească lâna, și i-a
dăruit acesteia o floare roșie care, pusă în apă, a albit imediat ghemul. Când a aflat această
întâmplare, baba Dochia a plecat pe munte cu mioarele ei, convinsă că venise deja primăvara, din
moment ce Mărțișor – cum îl numea ea pe Iisus – i-a dat nurorii o floare. Urcând spe munte, sub
razele calde, baba a lepădat rând pe rând cele 12 cojoace. Vremea însă s-a schimbat brusc, iar
Dochia și mioarele ei au înghețat, transformându-se în stane care mai pot fi văzut și azi pe
muntele Ceahlău.
În unele variante, baba Dochia poată nouă cojoace, iar în alte 12 cojoace – de unde cele
nouă/12 zile ale Babelor de la începutul lunii martie. În cele mai multe variante, Dochia are o
turmă de oi, dar în altele este însoțită de capre: „Și baba suia de zor la munte cu cojoacele pe ea.
Când sui mai sus, Dumnezeu a dat o căldură zdravană, că baba nu mai putea de cald cu atâtea
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cojoace. Și ce să facă? A prins a țâpa câte unul. Și cum a țâpat unul, s-a și făcut stană de piatră.
L-a țâpat pe al doilea și s-a făcut și acesta stană de piatră. Până le-a țâpat pe toate. Și baba suia,
suia de zor, cu caprele. Pe când a ajuns în vârful muntelui, a dat Dumnezeu un ger mare și a
înghețat și baba cu capre cu tot și s-au făcut stană de piatră, de i se vede forma și astăzi. Și acolo
se zice că s-a făcut și un izvor din Sfânta Odochia” (Pamfil Bilțiu, „Izvorul fermecat”).
Tradițional, femeile își alegeau o babă (o zi de la începutul lunii martie) și cum va fi ziua
aceea, așa le va fi fost, potrivit tradiției, și anul, Zilele calde și luminoase anunțau belșug, noroc și
fericire, iar zilele reci și înnegurate prevesteau necazuri. Uneori și flăcăii își alegeau o babă, care
le arăta cum avea să le fie nevasta – frumoasă și cuminte sau urătă și rea. Astăzi, omenii își aleg
babele sub formă de joc, valorile mitice pierzându-se.
Se cuvine să menționăm, totdată, că, în folclorul și tradițiile românești, babele (bătrânele)
pot fi femei știutoare, utile comunității și prețuite de comunitate, vindecătoare, inițiate în tainele
descântecelor etc. Nu de puține ori, însă, tradițional, femeile erau însoțite de semnul păcatului, al
pericolului, al înșelăciunii, al neîncrederii. Deseori, în etosul popular, femeia era prezentată ca o
ființă schimbătoare, slabă, prefăcută, răzbunătoare, având cel mult harul frumuseții, al cărui scop
era acela de a-i pierde pe bărbați. Bărbații, în schimb, erau feriți de aceste defecte. Astfel, nu este
întâmplător probabil faptul că, după cele nouă Babe schimbătoare de la începutul lunii martie, vin
zilele Moșilor. În număr de nouă, aceștia sunt calzi și blânzi și alungă zilele fruguroase ale
Babelor. Prima zi a Moșilor se suprapune cu ultima zi a Babelor, iar în calendarul creștin
corespunde zilei în care se prăznuiesc cei 40 de mucenici.
În calendarul ortodox, pe 1 martie, este prăznuită și Sfânta Muceniță Evdochia. Citind
despre viața acesteia, unii ar putea vedea multe similitudi nu legendele din spațiul românesc.
Aceasta a trăit în timpul împăratului Traian, în Siria, și a murit la 56 de ani după ce a fost
botezată, fiind ucisă de romani. În tinerețe, Evdochia a dus o viață plină de păcat, înșelând și
piezând pe mulți, suflet rău, dar trup frumos. Așa de plină de păcat îi era existența, încât „se
împietrise” și numai „puterea dumnezeiască mai putea tămădui durerea sufletească a păcătoasei
celei deznădăjduite”. Păstorul cel Bun, care „caută oile cele rătăcite”, vazând pe Evdochia – „a Sa
zidire stricată prin răutatea diavolului (...) a voit a o înnoi” și „ a făcut-o mielușea fără
întinăciune”. Astfel, într-o anumită cheie. și Evdochia, ca și Dochia, poate fi privită ca un simbol
al renașterii, al reînceputului, al transformării în mai bine.
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Influenţa folclorului în lirica unor poeţi români
Profesor Drăgăescu Simona,
Școala Gimnazială Mănești, Dâmbovița
Folclorul face parte integrantă din cultura naţională şi defineşte spiritul unui popor. La
UNESCO, România figurează cu trei cuvinte: dor, doină şi colind, care definesc, între popoarele
lumii, specificul spiritual al românilor. Creaţia folclorică va codifica pentru multă vreme
conştiinţa de sine a poporului român. În folclor, s-au sedimentat originalitatea de cuget şi istoria.
Aici se cercetează mărcile etnicităţii, căci aproape tot ce a dat mai bun geniul românesc până în
prezent l-a dat pe nivelul creaţiei folclorice (Mircea Eliade). Indiferent de reflexele culturale
venite din afară, sensibilitatea şi inteligenţa creatoare rămân, în folclor, nealterate.
Autorii români ai literaturii scrise s-au întors spre bogatul filon tradiţional în momente
decisive din punct de vedere artistic: generaţia paşoptistă, care descoperă programatic „duhul
naţional” al creaţiei folclorice mai ales prin Vasile Alecsandri, apoi Mihai Eminescu, Tudor
Arghezi, Lucian Blaga, Ion Barbu – pentru a cita doar câteva ilustre şi elocvente exemple de
infuzie a creaţiei populare în marea literatură cultă autohtonă. Ei n-au pregetat nicio clipă să-şi
astâmpere setea de creaţie în aceste limpezi izvoare ale simţirii, dar şi veritabile modele de limbă
şi gândire poetică. Graţie folclorului, literatura noastră cultă este predominant lirică în realizările
ei de vârf, de la lirismul ingenuu, încântător prin simplitatea expresiei, şi până la lirismul înalt
artistic, filosofic, precum şi până la tablourile larg desfăşurate în culori excepţionale de slovă
românească ( I.C. Chiţimia).
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Vasile Alecsandri – întemeietor al poeziei de specific naţional. Se poate spune, pe
drept cuvânt, că Vasile Alecsandri s-a relevat ca scriitor în contact cu poezia populară. El a fost
permanent conştient de marele rol pe care creaţia folclorică l-a jucat în formaţia lui poetică şi de
aceea a spus: Dacă Dumnezeu şi timpul m-au făcut poet, aceasta am s-o mulţumesc numai
poporului român din care m-am născut şi care cuprinde în sânul său o comoară nesecată de cea
mai sublimă poezie.
Ciclul Doinelor (1842- 1852) cuprinde poezii de inspiraţie folclorică şi constituie o piatră
de hotar pentru poezia noastră lirică. De-atunci poezia noastră se români, spunea D.
Bolintineanu, iar M. Kogălniceanu sesizează orientarea poetului spre izvoarele specificului
naţional. Creaţia populară marchează o cotitură în lirica erotică până atunci dominată de
tendinţele neoanacreontice ale Văcăreştilor şi de jelaniile lui Conachi. Prin Doinele lui
Alecsandri se impune o nouă estetică, bazată pe teme majore: dragostea de viaţă, integrarea
firească a omului în natură, elan vital şi optimism etc. Poezia Doina cu care se deschide ciclul
este axată pe temele dragostei şi haiduciei. Dragostea e închinată puiculiţei „cu flori galbine-n
cosiţă, cu flori roşii pe guriţă”. Fără a avea forţa sugestivă a celor ale lui Eminescu, Coşbuc sau
Iosif, Doina este un poem-sinteză, sprijinit pe considerarea cântecului popular ca o expresie
concentrată a sufletului românesc şi a aspiraţiilor sale, cristalizate prin veacuri, spre lumină şi
adevăr. Versurile, deşi naive, sunt pline de semnificaţii umane şi sociale, expuse progresiv, prin
succesiunea câtorva simboluri edificatoare: mândra, cal, puşcă, vultur, haiduc, moşie, păgâni,
urgie. Prin doinele lui Alecsandri este inaugurată o nouă fază a liricii erotice care va influenţa pe
Eminescu şi va fi continuată de George Coşbuc. Prima poezie a lui Eminescu publicată în revista
„Familia”, De-aş avea, îşi trage seva din Doina lui Alecsandri.
Mihai Eminescu – poet al conştiinţei naţionale. Relaţia dintre creaţia eminesciană şi
aceea folclorică este una de profunzime, legată de o afinitate structurală personală, căreia i se
suprapune perspectiva estetică, literară şi filosofică romantică. Redescoperind creaţia folclorică,
marile ei teme şi motive, revalorificând-o la nivelul limbajului şi al structurii lirice, Eminescu
este un romantic, înscriindu-se prin aceste preocupări în seria poeţilor care se reîntorc la izvoarele
literaturii şi la formele matrice ale imaginarului. Însă dincolo de acest aspect programatic, ţinând
de un anume curent literar căruia poetul i se încadrează, în creaţia eminesciană este prezentă o
lume a „mitului”, a „copilăriei” umanităţii văzută ca o lume paradisiacă pierdută. Numeroase
poezii sunt expresii ale nostalgiei acestui „paradis pierdut” sau încercări de recuperare a acestei
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lumi a deplinei armonii cu Marele Tot. Din acest punct de vedere, creaţia folclorică este, pentru
Eminescu, o „limbă sfântă a naturii”,” a visărilor dulci şi senine” – un limbaj paradisiac
aparţinând universului mitic.
Există astfel o cultivare explicită a fondului şi formelor liricii româneşti tradiţionale, în
poezii precum Ce te legeni, Revedere, al căror paralelism cu unele variante de doină pe aceeaşi
temă poate fi demonstrat textual. Prelucrarea artistică încadrează temele creaţiei populare în sfera
meditaţiei asupra perisabilităţii destinului uman faţă de perenitatea „codrului”, spaţiu mitic în
creaţia eminesciană, imagine a Marelui Tot. Sau, în Ce te legeni, sentimentul vremelniciei este
transpus în „povestea codrului” cuprins în ritmurile „Marii Treceri”. Aceste interpretări şi
prelucrări sunt însă în spiritul liricii tradiţionale, valorificat de Eminescu deoarece se potriveşte
propriei viziuni asupra lumii şi destinului. Poezia Mai am un singur dor a fost considerată o
versiune „cultă” a Mioriţei, deoarece dezvoltă aceeaşi perspectivă asupra morţii, ca reîntoarcere
în Marele Tot, o proiecţie a destinului uman după moarte la nivelul şi în ritmurile cosmosului.
Tudor Arghezi – etica populară şi evocarea datinilor, a obiceiurilor traiului cotidian
al ţăranului. Prezenţa universului rural se face simţită de-a lungul întregii activităţi literare a lui
Tudor Arghezi, luând aspecte felurite. Etica populară stă la baza multora din poeziile argheziene
şi cu ajutorul ei este dezbătută adesea o temă esenţială în opera poetului: cea a morţii. Ca de
foarte multe ori în folclor, moartea e repudiată cu vehemenţă, poetul exprimându-şi energia,
vitalitatea, dragostea de viaţă. Acest lucru apare, de pildă, în Baba Moartea, unde personificarea
morţii poate fi asemuită cu cea din povestea lui Creangă, Ivan Turbincă. Pe baba cea hâdă,
oamenii o alungă cu furcile. În Priveghere, obiceiul popular al prezenţei bocitoarelor se
suprapune cu însăşi sosirea mesagerilor morţii. La fereastră apar noaptea trei sfinte femei
asemănătoare cu parcele, miraculosul creştin împletindu-se cu cel antic. Şi în această poezie,
împotriva evidenţei, omul este îndemnat să închidă toate căile prin care moartea poate pătrunde în
casă. În De-a v-aţi ascuns, viziunea se colorează de bunul simţ popular, conştient de
inevitabilitatea sfârşitului. Se simte fiorul mioritic, în special prin grija pentru atenuarea durerii
celor ce rămân în urmă. Moartea este văzută ca un joc în care tatăl pleacă temporar, până când
copiii se obişnuiesc cu absenţa lui. Universul în care se desfăşoară dramatica şi pioasa minciună
este specific rural. Pater familiae e întruchipat de un bătrân ţăran care lasă copiilor hambarele şi
oile. Un lirism blând traversează această Mioriţă argheziană şi abia în final o imprecaţie
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folclorică exprimă durerea în faţa inexorabilului : Puii mei, bobocii mei, copiii mei! / Aşa este
jocul. / Îl joci în doi, în trei, / Îl joci în câte câţi vrei. / Arde-l-ar focul!
Înclinaţia lui Arghezi pentru izvorul folcloric îl va determina să introducă în literatura
cultă specii rar abordate de alţi poeţi, dintre care blestemele şi folclorul copiilor. Blestemele
transpun fondul popular într-o viziune pamfletară, ajungând la o formulă cu totul originală. De o
grandoare unică este viziunea apocaliptică a pieirii universale în Blesteme. Traducând răzvrătirea
unor spirite rebele, certate cu ordinea prestabilită, a unor „fugari”, teribilele „blesteme” aşază sub
semnul neantului însuşi principiul vieţii, cerând luminii să dispară, pământului să nu mai
rodească, apelor să intre în nefiinţă: Usca-s-ar izvoarele toate şi marea / Şi stinge-s-ar soarele ca
lumânarea./ Topească-s-ar zarea ca scrumul. / Funingini, cenuşă, s-acopere drumul, / Să nu mai
dea ploaie, şi vântul / Să zacă-mbrâncit cu pământul…
Folclorul copiilor serveşte spiritului ludic al artei argheziene şi îl întâlnim în special în
ciclul Horelor. G. Călinescu vedea în ele nişte „chiuituri populare”. Arghezi creează în Hore un
fel de Schlarafenland, o ţară a trântorilor, pe care o şi numeşte ţara lui Pierde-Vară şi a lui GurăCască, unde domneşte Papură-Vodă. Cu causticitate şi vervă, el dezvăluie cusururile societăţii din
timpul său: lenea, ignoranţa, prostia fudulă etc. Formulele jocurilor infantile sporesc forţa satirei
şi îi accentuează ritmul: Am o minte vai de mine / Şi mă face de ruşine, / cio-ca, bo-ca, / bo-ca,
cio-ca.(Horă de băieţi)
Lucian Blaga – reconstituirea vetrei mitice româneşti. În literatura română, Lucian
Blaga este un extraordinar poet al timpului, a cărui scurgere o resimte cu dureroasă intensitate, ca
pe cel mai grav semn al fragilităţii umane. Viaţa este o „mare trecere” prin lumină, dar şi o
inexorabilă lunecare spre neant. În Gorunul din Poemele luminii (1919), cea mai cunoscută
elegie pe tema morţii din creaţia lui Blaga, dominantă este seninătatea cu care poetul îşi
contemplă presentimentul lentei alunecări în nefiinţă. Punctul de plecare pare a fi Mioriţa, cu
care a şi fost comparată adeseori, dar poezia lui Blaga se constituie într-o viziune net originală şi
într-o figurare poetică foarte depărtată de modelul popular. Apropierea este posibilă numai în
măsura în care în ambele poezii se evidenţiază un anumit echilibru al fiinţei umane în faţa morţii,
o detaşare senină. Diferenţele se impun şi aici. Seninătatea ciobănaşului este o stare constitutivă,
a lui Blaga una dobândită prin cugetare. Ciobănaşul trăieşte sub ameninţarea iminentă a morţii,
pentru Blaga este doar o ipoteză existenţială, presimţită în umbra unui copac şi în liniştea
desăvârşită a unei naturi paradisiace.
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Volumele La cumpăna apelor (1933) şi La curţile dorului (1938) marchează o mai
accentuată inspiraţie folclorică a poetului care îşi găseşte alinarea neliniştilor existenţiale în
contactul cu spiritualitatea spaţiului mioritic. Poezii precum Stă în codru fără slavă sau Belşug
toarnă în simplitatea ritmului popular complexitatea întrebărilor filosofului, aspiraţia spre
absolut: Stă în codru fără slavă / mare pasăre bolnavă / Naltă stă sub cerul mic / şi n-o vindecă
nimic, / numai rouă dac-ar bea / cu cenuşă, scrum de stea. / se tot uită-n sus bolnavă / la cea stea
peste dumbravă. Poeziile La curţile dorului şi Satul minunilor pun mai mult în circulaţie
cuvinte cum sunt: „dor”, „minune” cu sens de mister revelat, „veste cerească”, „bunăvestire”,
„rodii de aur”, dar şi „viforniţă”, „venin”, „ţinuturi amare şi reci”. Apare simbolul „bradului”,
care înlocuieşte „gorunul”. Poeziile reconstituie atmosfera baladelor, descântecelor şi bocetelor
din folclorul românesc pe baza unei cunoaşteri dinăuntru a specificului construcţiei acestora.
Ion Barbu – dimensiunea balcanică a specificului naţional. Singular în literatura
română şi inimitabil, descoperitor de noi formule şi aspiraţii literare, creator al unui univers liric
inedit, Ion Barbu este un poet al esenţelor, cu un limbaj criptic, un poet dens, profund, tulburător.
În a doua etapă poetică, „baladică şi orientală”, socotită cea mai interesantă sub raportul
originalităţii, Ion Barbu se opreşte asupra unei zone folclorice mai puţin explorate în poezia
românească (care a valorificat mai ales doina şi balada): asupra folclorului îndeletnicirilor oculte
(practici magice, descântece) sau al jocurilor de copii. De asemenea, explorează stratul balcanic
al creaţiei populare, în descendenţa lui Anton Pann, dovedind o adevărată fascinaţie pentru
pitoresc, pentru culorile tari, pentru limbajul frust. Invenţia poetică, îmbinând termenul popular
cu cel savant, se întâlneşte fericit cu un balcanism esenţializat. După melci este un poem excelent
construit din toate punctele de vedere. El porneşte de la influenţe folclorice neaşteptate, venind
din direcţii mai puţin exploatate ale literaturii populare (descântecul şi bocetul) şi se organizează
într-o neaşteptată aventură a cunoaşterii şi-ntr-o dramatică încercare a comunicării inter-regnuri.
Epicul se converteşte într-un suport al liricului de înaltă factură. Rafinamentul ţine de modul cum
sunt utilizate şi absorbite în pasta poemului surse folclorice: descântecul melcului din jocurile
copiilor, bocetul, figurile mitice precum Joimariţa, Căpcăunul, Moş Iene, Baba Dochia, vechile
denumiri ale lunilor (Făurar) şi ale postului Paştelui (Păresimi). Integrate în text, sursele sunt
tratate cu o anumită libertate, care poate merge până la schimbarea identităţii lor. Descântecul
devine bocet, modificarea identităţii fiind de natură să sugereze trăiri diferite, stimulate fie de un
sentiment al puterii, a cărui expresie ar fi formula magică, fie de un sentiment al fragilităţii şi,
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implicit, al tristeţii, exprimat în lamentaţie: Vezi? Ieşişi la un descântec: / Iarna ţi-a muşcat din
pântec… / Ai pornit spre lunci şi crâng, / Dar pornişi cu cornul stâng. / Melc nătâng, / Melc
nătâng.
Aşadar, scriitorii noştri au descoperit acest „izvor pururea reîntineritor” (Mihai
Eminescu) care este creaţia folclorică şi au recurs adesea la undele lui cristaline pentru a-şi
împrospăta propria creaţie, pentru a o înnoi şi a o revigora. Toţi au găsit în folclor – „arhiva vie a
popoarelor” -

un filon nepreţuit pentru îmbogăţirea propriilor creaţii, de la Alecsandri la

Eminescu, apoi la Arghezi, la Blaga, la Barbu. Literatura română nu ar fi atins piscurile pe care a
ajuns dacă nu ar fi avut ca punct de plecare, ca model original, ca sursă inepuizabilă de inspiraţie
creaţia de veacuri a neştiuţilor făuritori de frumos de pe această „gură de rai” care este pământul
românesc.
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Folclorul literar și cărțile populare în cultura românească
Profesor Savu Ecaterina
Școala Gimnazială Nr. 1 Moreni
1. Folclorul și cultura populară. Concept și evoluție
Cuvântul folclor a început să fie folosit abia din secolul al XIX-lea. În spaţiul românesc,
Ionescu Gion a folosit prima oară cuvântul folclor în 1882, care apoi s-a răspândit, mai ales prin
lucrarea lui Gr. Gr. Tocilescu, Materialuri folkloristice (1900).
În România, înaintea lui van Gennep, Ovid Densusianu (Folclorul. Cum trebuie înţeles,
1909) deschide perspectiva de înţelegere ştiinţifică a folclorului, văzut ca totalitate a creaţiilor
prin care se reliefează modul de a gândi, de a simţi, de a se manifesta al oamenilor din popor. El
distinge în folclor două categorii de producţii: cele raportate la sfera superioară de gândire şi
simţire (basme, poezii, legende) şi cele legate de existenţa cotidiană, practică (obiceiuri, credinţe,
superstiţii). O idee cu totul novatoare pe care Densusianu a exprimat-o în 1909 a fost aceea a
studierii faptelor folclorice atât diacronic, cât şi sincronic: „Cercetătorul trebuie să cuprindă în
câmpul lui de observaţie şi actualitatea şi trecutul; mintea lui trebuie să fie veşnic gata să
cunoască şi ce se întâmplă şi ce s-a întâmplat altădată, pentru că nimic nu poate fi pătruns în toate
tainele lui dacă e izolat în timp, ca şi în spaţiu; fapte de azi pot fi mai bine înţelese dacă le
cunoaştem şi pe cele din timpuri depărtate, după cum trecutul ne apare mai limpede la lumina
prezentului. Între ce este şi ce a fost, mintea noastră trebuie să întindă mereu punţi de lumină – şi
numai cine înţelege aceasta este adevărat om de ştiinţă; ceilalţi, care nu văd decât o parte mică
din infinitatea de fapte, care iau în samă ori numai prezentul ori numai trecutul - aceia sunt
«jumătate-învăţaţi», ca «jumătate-oameni», despre care vorbesc basmele”.
2. Evoluţia etnografiei şi folclorului în spaţiul românesc
Din a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi până în prezent s-a creat o veritabilă tradiţie
a „şcolii folcloristice şi etnologice româneşti”, care a studiat literatura şi cultura populară în
întreaga ei complexitate şi evoluţie, ca un fenomen unitar, cu largă răspândire în timp şi în spaţiu.
Principalele orientări teoretice şi metodologice ce s-au impus în cercetarea folclorului au fost
create de Bogdan Petriceicu Hasdeu, Ovid Densusianu, Nicolae Densusianu, Lazăr Şăineanu,
Ion-Aurel Candrea, Dimitrie Gusti, Dumitru Caracostea, Constantin Brăiloiu, Petru Caraman,
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Ovidiu Bîrlea, Gheorghe Vrabie, Artur Gorovei, Simion Florea Marian, Ion Ghinoiu, Ion Taloş,
Andrei Oişteanu, Ivan Evseev ş.a.
Astfel, despre existenţa cântecelor populare în spaţiul autohton găsim câteva notaţii încă
din secolul al XI-lea în Legenda maior sancti Gerardi din Scriptorum Rerum Hungaricum, apoi
în cronica bizantică a lui Dukas, din secolul al XIV-lea, în Predoslovia la Istoria Ţării Româneşti
a stolnicului Constantin Cantacuzino, scrisă în secolul al XVII-lea. Însemnări mai detaliate cu
privire la portul popular, la secvenţele obiceiurilor de nuntă şi de înmormântare, oraţii de nuntă,
bocete, jocuri de copii, superstiţii, obiceiuri de peste an (paparuda, drăgaica, căluşarii, irozii) au
fost făcute de Antonio Maria del Chiaro în Istoria delle moderne rivoluzioni della Valachia,
publicată la Veneţia în 1718 (tradusă în româneşte în 1929).
Un început al cercetării elementelor etnofolclorice putem considera că s-a realizat de către
Dimitrie Cantemir prin ampla monografie Descrierea Moldovei (1714-1716).Pentru începutul
veacului al XIX-lea merită menţionată lucrarea de doctorat Disertatio inauguralis historicomedica de funeribus plebejo Daco-Romanorum sive hodiernorum Valachorum (1817) a lui
Vasile Pop, care este o operă de folclor comparat, în care sunt descrise secvenţele obiceiurilor de
înmormântare la poporul român şi la greci, romani, slavi, germani.
Al doilea moment important în încercarea de clasificare a materialului folcloric îl
constituie Vasile Alecsandri, care pentru dezvoltarea folcloristică a deţinut un rol deloc neglijabil.
Publicarea colecţiei Poezii populare – balade (cântece bătrâneşti) adunate şi îndreptate, în 1852
şi în ediţie definitivă în 1866, a avut ecou şi o puternică influenţă în cultura română. Se consideră
că această colecţie este, de fapt, „primul manual de folclor românesc”. În ceea ce priveşte
clasificarea, ea este realizată numai la nivelul textelor poetice din culegere. În schimb, notele
abundă în comentarii pertinente, serioase, în legătură cu obiceiuri, credinţe, datini, unele
prezentându-le detaliat, îndrumând „preocupările în direcţia mitologică.” Contemporanul lui
Alecsandri, Alexandru Odobescu, cunoscător al scrierilor folcloriştilor europeni Montaigne,
Faurill, Herder, în spiritul epocii aprecia că „poezia poporană şi curat firească are simplităţi şi
graţii prin care se poate potrivi cu cea mai însemnată frumuseţe a poeziei desăvârşite despre
artă”. El este printre primii care a considerat cântecele populare drept cele mai importante
mijloace pentru cunoaşterea limbii şi a mentalităţii unei naţiuni şi care a evidenţiat deosebitele
valenţe estetice ale Mioriţei. În secolul al XIX-lea, cel care a pus în funcţiune un întreg sistem de
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programe şi lucrări, a dat o concepţie ştiinţifică folclorului şi i-a stabilit legăturile cu alte
discipline (istorie, psihologie, filologie) a fost Bogdan Petriceicu Hasdeu.
Clasificarea faptelor de folclor, propusă de Hasdeu în prefaţa la culegerea de basme a lui
I. C. Fundescu, Basme, oraţii, păcălituri şi ghicitori (1866) probează că el era un foarte bun
cunoscător al acestora. Grupate după mijloacele de exprimare şi de manifestare, creaţiile populare
sunt încadrate genurilor astfel: în genul poetic intră doina, cântecul bătrânesc, hora, colinda,
vicleimul, oraţia, descântecele; genul aforistic cuprinde proverbele, ghicitorile, frământările de
limbă (cimilituri), iar genul narativ include anecdota, basmul şi tradiţia. De asemenea, literatura
folclorică o mai clasifică în creaţii aparţinând copilăriei (basme, jocuri de copii, cântece de
leagăn), bărbăţiei (strigături, ghicitori, hore, doine, oraţii etc.) şi bătrâneţii (balada, descântecul,
bocetul, anecdota, legenda etc.).
Merită menţionat aportul deosebit al lui Mozes Gaster, autorul studiului Literatura
populară română (1883), întâia sinteză de folclor, în care fixează locul poporului român printre
celelalte popoare creatoare de cultură ale lumii. În literatura populară orală şi scrisă el distinge
trei categorii: literatura etică (proverbe, zicători, fabule), literatura religioasă (legende, poveşti,
colinde, descântece, cântece de stea, basme etc.) şi cea estetică (romanele populare: Alexandria,
Esopia, Halima etc.).
Un alt discipol al lui Hasdeu, folcloristul Lazăr Şăineanu s-a remarcat printr-un studiu de
mitologie comparată: Ielele, dânsele vântoasele, frumoasele, şoimanele, măiastrele, milostivele,
zânele (1886) şi printr-o amplă exegeză asupra basmului, comparatistă, prima de acest fel din
spaţiul nostru: Basmele române în comparaţiune cu legendele antice clasice şi în legătură cu
basmele popoarelor învecinate şi ale tuturor popoarelor romanice (1895). În acţiunea de
culegere şi cercetare a producţiilor populare un rol deosebit l-a avut şi Academia Română, care în
primele trei decenii ale secolului al XX-lea, la iniţiativa lui Ion Bianu, a sprijinit publicarea a
peste 40 de volume despre cultura tradiţională, în colecţia intitulată Din vieaţa poporului român,
aceasta dovedind încă o dată cât de bogat şi de complex este materialul etnografic şi folcloric
românesc. Dintre studiile tipărite în acea perioadă se pot menționa: Jocuri de copii (1909),
Industria casnică la români (1910), Sărbătorile la români (1910), Boli şi leacuri la oameni, vite
şi păsări (1913), Agricultura la români (1913) de Tudor Pamfile, Nunta în judeţul Vâlcea (1928)
de G. Fira, Strigoii (1929) de N. I. Dumitraşcu, Descântecele românilor (1931) de Artur Gorovei.
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În prima jumătate a veacului trecut, evoluţia folcloristicii a fost determinată de opera şi activitatea
lui Ovid Densusianu, a şcolii conduse de el, de opera lui Nicolae Iorga şi de cea sociologică a lui
Dimitrie Gusti, iniţiator al monografiilor rurale, de studiile lui D. Caracostea consacrate baladei,
de cea a lui Constantin Brăiloiu, creator al muzicologiei populare. Colaboratorii direcţi ai lui
Densusianu, Tache Papahagi şi Ion-Aurel Candrea sunt şi ei cunoscuţi folclorişti, ambii cu
formaţie enciclopedică.
Alături de exegeţii menţionaţi, care au pus temeiul unor şcoli ştiinţifice, cu o metodologie
proprie, trebuie amintiţi şi alţii nu mai puţin merituoşi în interpretarea fenomenului folcloric:
Atanasie Marian Marienescu – Poezii populare din Transilvania, Cultul păgân şi creştin.
Sărbătorile şi datinile romane vechi, Teodor T. Burada – O călătorie în Dobrogea (culegere
monografică), Nicolae Densusianu - Dacia preistorică, Gr. Creţu – Folclor din Oltenia şi
Muntenia, Teohari Antonescu –Cultul cabirilor în Dacia, Ovidiu Papadima – O viziune
românească a lumii (1941).
În a doua jumătate a secolului al XX-lea, s-au remarcat cercetători care, detaşaţi de
ideologia comunistă, au continuat programul de studiu, de ordonare, de clasificare şi reclasificare
a vastului corpus de fapte folclorice, unele dintre acestea (basme, colinde) insuficient studiate.
Cu toate neajunsurile, interesul deosebit pentru fenomenul etno-folcloric, privit în
integritatea şi complexitatea sa, al unor specialişti, a consolidat şcoala de cercetare a culturii
româneşti tradiţionale, în cadrul căreia şi-au adus o remarcabilă contribuţie: Ovidiu Papadima –
Literatura populară română, Ovidiu Bîrlea – Folclorul românesc, Istoria folcloristicii româneşti,
Poetică folclorică, Mică enciclopedie a poveştilor româneşti, Adrian Fochi -Mioriţa. Tipologie,
geneză, texte, Estetica oralităţii, Gh. Vrabie – Balada populară română, Structura poetică a
basmului, Al. Amzulescu - Balade populare româneşti, I. C. Chiţimia – Folclorul românesc în
perspectivă comparată, Pavel Ruxăndoiu - Proverb şi context, Folclorul literar în contextul
culturii populare româneşti, Ion Taloş – Meşterul Manole.
Acest lung şir al numelor unor exegeţi ai etnografiei şi folclorului şi al câtorva dintre
studiile fundamentale în domeniu, unele dintre ele fiind deschizătoare de drumuri, prin direcţii,
metode şi perspective moderne, relevă preocuparea permanentă pentru textele şi manifestările
folclorice, nesecate rezervoare de informaţii, revelatoare pentru modul propriu al poporului de
fiinţare, gândire şi simţire.
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Tradițiile și obiceiurile de Crăciun - Tezaur Românesc
evocat în operele marilor scriitori români
Profesor Gabriela SOARE
Școala Gimnazială Iedera de Jos
Cea mai frumoasă sărbătoare de peste an este considerată Crăciunul, aşteptat deopotrivă
de toți, fie că-i copil, ori bătrân. Veche de peste două milenii, răspândită pe tot globul,
sărbatoarea este așteptată cu profundă emoţie, evlavie și bucurie de toți creștinii din toată lumea.
Sărbătoarea Crăciunului semnifică din punct de vedere religios nașterea Mântuitorului
Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu, trimis pe pământ pentru a mântui lumea de păcate, de ură,
invidie și de a le da oamenilor șansa să devină mai buni, mai îngăduitori, mai credincioși.
Spiritul Crăciunului pătrunde-n casele tuturor, dar, mai cu seamă, în al oamenilor din
mediul rural, pentru că ei sunt cei ce respectă cu sfinţenie tradiţiile străvechi și primesc cu
bucurie colindătorii, ce copleşesc cu urările şi încălzesc sufletele cu veselia lor.
Bătrânii sau oamenii maturi sunt mult mai emoționaţi de această sărbătoare, retrăind
momente unice, absolut speciale. Sunt profund mișcați, reamintindu-și cu nostalgie ce daruri
primeau cu această ocazie, retrăind fiecare clipă a copilăriei alături de nepoți sau copii.
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Noi, ca profesori, gândindu-ne la farmecul tradițiilor și obiceiurilor de altă dată din pragul
Crăciunului, pe care însăși Ion Creangă le-a amintit şi descris în ,,Amintirile sale”, adult fiind,
trebuie să-i determinăm pe elevi să-i citescă ,,Amintirile din copilărie”. Frumusețea satului
românesc de altădată și a tradițiilor, precum și descrierea bucuriei copiilor de a merge la colindat
prin sat, în pragul acestor sărbatori, se regăsesc în fragmentul ,,Umblarea cu plugul”, după cum
mărturisește, însăși scriitorul.
Ca dascăli, avem obligația să ȋncercăm să reȋnviem tradiţia acolo unde observăm că este
pe cale de dispariție, să promovăm obiceiurile și cȃntul popular (gândindu-ne la colinde) ȋn
sufletul tinerelor generaţii. Zestrea neamului românesc este aceasta comoară nepreţuită, numită
FOLCLOR ce se remarcă prin autenticitate, în totalitatea creațiilor culturii spirituale românești.
Tradițiile și obiceiurile românești ar trebui valorificate și păstrate nealterate, iar mai apoi
cultivate în sufletul copiilor, încă de la cea mai fragedă vârstă, pentru ca mai apoi să le ducă mai
departe din generație în generație, deoarece numai așa vom putea dăinui ca nație. Încă de mici,
copiilor trebuie să li se explice care este frumusețea obiceiurilor pe care românii au păstrat-o și
transmis-o până în ziua de astăzi.
Frumusețea versurilor poeziei lui Eminescu ,,Colinde, colinde” o putem sădi în mințile
copiilor în orele de lectură, în pragul sărbătorilor de Crăciun, precum și în cadrul unor șezători
,,La gura sobei”, în care să le prezentăm colindele și obiceiurile, esenţe ale bogăţiei noastre
spirituale.
Cele mai răspândite obiceiuri româneşti din preajma Crăciunului sunt Cântecele de Stea,
Pluguşorul, Capra și Sorcova. Acestea sunt amintite și descrise în versurile poeziei ,,Colindul
Colindelor” scrise de poetul Adrian Păunescu, versuri ce ar trebui să se regasească în manualele
de limba și literatutra română, astfel încât elevilor să le fie prezentate obiceiuri ale românilor, ce
nu s-au dezis de ele, mai cu seamă cei în mediul rural. Aceștia au păstrat cu sfințenie obiceiurile
sărbătorilor de Crăciun, așa numita sărbătoare a familiei, deoarece cu această ocazie se reunesc
toţi membrii unei familii, părinţi, copii, nepoţi, ce îşi împart daruri unii celorlalți și se bucură de
clipele petrecute împreună în jurul mesei, cu credinţa că prin cinstirea și slăvirea cum se cuvine a
Nașterii Mântuitorului, vor avea un an mai bogat.
Cȃntecele de stea sunt cȃteva din manifestările folclorice care fac din sărbătorile de iarnă
unele dintre cele mai spectaculoase manifestări spirituale ale poporului nostru. ,,Steaua" este un
colind care începe din prima seară a Crăciunului şi se încheie la Bobotează. De la Crăciun şi până
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la Bobotează copiii merg cu steaua, un obicei vechi ce se întâlneşte la toate popoarele creştine.
Acest obicei vrea să amintească steaua care a vestit naşterea lui Iisus şi i-a călăuzit pe cei trei
magi.
Jocurile cu măşti practicate în timpul sărbătorilor de iarnă, precum Jocul caprei a avut la
origine un ceremonial grav, fiind un element de cult (uciderea, bocirea, înmormântarea, învierea),
însă în cadrul sărbătorilor agrare, jocul a devenit un ritual menit să aducă rodnicie anului care
urmează, spor de animale în turmele păstorilor, succesul recoltelor invocat şi evocat de boabele
care se aruncau de gazdă peste cortegiul ,,caprei”.
Asemănător cu Capra este obiceiul de a a umbla cu Ursul, această datină avându-şi
originea într-un cult geto-dac, ce urmărea fertilizarea şi purificarea solului şi a gospodăriei. Ursul
este întruchipat de un flăcău care poartă pe cap, pe umeri şi pe spate blana unui astfel de animal,
având în jurul urechilor nişte ciucuri roşii. În timp ce ursul mormăie şi joacă în ritmul tobelor şi
al fluierăturilor, ursarul strigă: “Joacă bine, măi Martine, / Că-ţi dau pâine cu măsline”. Ursul este
însoţit de un grup de colindători mascaţi şi costumaţi, care reprezintă diverse animale sau
personaje şi care îl aţâţă prin strigături. La sfârşit, toţi le urează gazdelor multă sănătate, fericire,
recolte bogate, mese îmbelşugate şi ,,La mulţi ani!”.
Plugușorul a păstrat scenariul ritualic al unei invocări magice cu substrat agrar. El este
ȋntotdeauna ȋnsoţit de strigături, pocnete de bici și sunete de clopoţei, dar plugul adevărat, tras de
boi a fost ȋnlocuit de un plug miniatural, mai ușor de purtat, sau de buhaiul care imită mugetul
boilor. Recitat ȋntr-un ritm vioi, urarea devine tot mai veselă, mai optimistă, pe măsură ce se
apropie de sfȃrșit.
Sorcova este obiceiul întâlnit în dimineaţa zilei de Anul Nou. Copiii mici și mari ce poartă
o crenguţă ȋnmugurită de copac sau o sorcovă confecţionată dintr-un băţ ȋn jurul căruia s-au
ȋmpletit flori de hȃrtie colorată, merg şi seamănă, simbolic, cu boabe de grâu şi orez, pe care le
aruncă în casă şi asupra celor din casă, rostind versuri specifice ce diferă de la o zonă la alta,
însoţite de urări de bun augur, invocȃndu-se sănătatea, belșugul și prosperitatea.. Textul urării,
amintește de o vrajă, sorcova jucând rolul unei baghete magice, ȋnzestrate cu capacitatea de a
transmite vigoare și tinereţe celui vizat, prin efectul mișcării înclinate, de mai multe ori, ȋn
direcţia unei anumite persoane.
Rolul cadrelor didactice este de a descoperi dacă elevii știu ceva despre aceste tradițiile și
obiceiurile strămoșești, de a le insufla copiilor dorința de cunoaștere și păstrare nealterată a
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acestora, ca ma apoi să-i determine să povestească oricui despre frumusețea lor așa cum ei o
percep și o înțeleg.
Iubiți și transmiteți mai departe obiceiurile și tradițiile folclorice, din orice colț al țării ați
fi! aceasta să fie îndemnul pe buzele oricărui elev.
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Tradiții și obiceiuri în operele scriitorilor români
Profesor învățământ primar Stoica Nicoleta Mădălina
Școala Gimnazială Matei Basarab Târgoviște
Parte semnificativă a folclorului românesc, literatura populară, înseamnă totalitatea
producțiilor înțelepciunii unui popor (artistice, literare, muzicale, plastice, coregrafice,
dramatice), create și transmise prin cuvânt și practici de către popor.
Primele încercări ale literaturii populare au fost publicate de către poetul Vasile Alecsandri
în culegerea ,,Poezii populare”. Balade (Cântece bătranești) din 1852, al cărui moto a devenit
celebru: ”Românul e născut poet”, despre care bardul de la Mircești afirma că ,,este înzestrat de
natură cu o închipuire strălucită și cu o inimă simțioare”.
Trăsăturile literaturii populare sunt:


Caracterul oral – reprezintă trăsătura specifică a literaturii populare și constă în faptul că
aceasta este creată, păstrată prin viu grai, de la o generație la alta prin rapsozi.



Caracterul tradițional - are în vedere existența, în cadrul literaturii folclorice, a unui
sistem prestabilit de mijloace de expresie artistică, într-o diversitate nesfârșită de variante,
tipuri de variante sau de opere folclorice noi.
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Caracterul colectiv - reprezintă particularitatea operei literare folclorice de a fi produsul
artistic al unei conștiințe colective. Numai colectivitatea asigură drept de circulație în mai
multe arii geografice unui produs folcloric creat de un individ anonim. Caracterul anonim
- este direct determinat de oralitatea folclorului. Opera literar folclorică nu este marcată de
identitatea vreunui autor individual, însă poartă pecetea talentelor umane care au
participat la desăvârșirea ei.



Caracterul sincretic - reprezintă contribuția mai multor modalități artistice (sau a mai
multor arte) la realizarea unor opere folclorice: de pildă, poezia (doina, balada) se cântă
sau se scandează în ritmul jocului (ca strigăturile); colindele se cântă dar se și reprezintă
într-un spectacol în care îmbrăcămintea, obiectele si instrumentele tradiționale au
semnificații precise; formulele de inovație sau tămăduitoare (descantece curative, vrăji,
blesteme) presupun nu numai un text, ci și un ritual.
Temele și motive întâlnite în literature populară sunt: comuniunea om-natură cu motivele:

transhumanța, testamentul, alegoria viață moarte (balada Miorița), jertfa pentru creație cu
motivele: zidul părăsit, surparea zidurilor, visul, soția zidită, motivul lui Icar (balada Mănăstirea
Argeșului), tema iubirii cu motivele: adorația, jaluirea, mândria, blestemul (doinele), binele si
răul, cu învingerea binelui asupra răului (basmele şi povesile populare), dorul o simțire
românească unică, un sentiment complex care exprimă: iubire, durere, jale, speranță, jalea este
exprimată

mai

ales în

cantecele

populare și

este

un

cuvânt (ca

și dor) intraductibil,

înstrăinarea cu motivul dezrădăcinării, cuvântul "acasă" este specific

românilor, nu

înseamnă "casa personală", ci o stare de spiritualitate, de asemenea unică, revolta este o atitudine
spirituală regăsită mai ales în doine, cu motive diverse ca: haiducia, nenorocul, cătănia,
ireversibilitatea timpului este o temă filozofică a mitologiei românești ilustrată în doine, balade
populare și care a fost preluat de cei mai mari poeți români în poezia cultă (M. Eminescu, L.
Blaga)
Miturile populare sunt acele povestiri cu subiect ce ilustrează un obicei, un eveniment
creator petrecut în timpuri primordiale, la începutul lumii. Faptele au semnificații mitice,
caracterizate prin permanență și repetabilitate, ceea ce a născut conceptele de timp mitic şi timp
istoric. Personajele sunt mitice, cu puteri supranaturale şi cu trăsături simbolice (Făt-Frumos,
Ileana Cosânzeana, Muma Pădurii, Zmeul, Zburătorul).
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Miturile exprimă un model moral şi comportamental peren, care ilustrează specificul
spiritualității naționale românești. Mitul jertfei pentru creație (mitul estetic) este prezentat de
balada populară Mănăstirea Argeșului și exprimă credința că nicio operă nemuritoare nu se
poate realiza fără sacrificiu. Mitul mai este cunoscut și sub numele de mitul meșterului Manole.
Mitul mioritic sau mitul transhumanţei este ilustrat în creaţia populară de balada Mioriţa şi
exprimă atitudinea omului în faţa morţii pe care individul şi-o asumă ca pe un dat firesc, ca pe
cealaltă laturaă a existenţei, de aceea baladă a fost realizată prin alegoria viaţă-moarte. Mitul
erotic sau mitul puberal este cunoscut și ca mitul Zburătorului, fiind ilustrat de povestea populară
a Zburătorului, pe care Ion Heliade Rădulescu a versificat-o în poezia omonimă, Zburătorul.
Mitul ilustrează credința că, la vârsta pubertății, fetele tânjesc după sentimentul de iubire total
necunoscut și care apare pe neașteptate, producându-le o puternică stare emotională. Mitul
etnogenezei este

reprezentat

de

balada

populară ”Traian

şi

Dochia”

şi

ilustrează

etnogeneza poporului român.
Literatura populară cuprinde:


Poezia obiceiurilor: de Crăciun și de Anul Nou (colinde, Plugușorul, Capra, Ursul),
obiceiuri de primăvara (Vergelul, Junii, Sambra oilor), rituri de invocare a ploii
(Paparudele, Scaloianul), obiceiuri de seceriș (Cununa, Drăgaica).



Poezia ceremonialurilor de trecere: obiceiuri legate de momente importante din viața
omului: nașterea, nunta, moartea (orațiile de nuntă, cântecul miresei, cântecul bradului,
Zorile, cântecul mare de petrecut, bocetele)



Poezia descântecelor: de deochi, de dragoste, de boală



Creația lirică în versuri: doina (de dor, de jale, de haiducie, de cătanie, de
înstrăinare), cântecul propriu-zis (cântece despre cântec, despre relațiile de familie, de
iubire, de dor, cu tema socială, de înstrăinare, de muncă) și strigătura (urătura, strigătura
la jocul popular)



Creația epică în versuri: balada populară (fantastică, vitejească, pastorală, familială)



Creația epică în proză: basmul, legenda, snoava



Creația aforistică si enigmatică: proverbe, zicători, ghicitori
Tradițiile literaturii vechi şi bogate își au începutul în secolul al XIV–lea, iar dacă

încadrăm în ea creația populară orală, obârșia ei va fi strămutată în timpurile imemorabile.
Literatura este cel mai impоrtаnt dоmеniu аl pаtrimоniului culturаl al unui popor, deoarece
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rеflеctă istоria pоpоrului, rеаlitățilе cоncrеtе și rеlаțiilе sоciаl-еcоnоmicе din fiеcаrе еpоcă, idеilе
dоminаntе, nоrmеlе mоrаlе și gusturilе еstеticе, intеrеsеlе și аspirаțiile.
Primele mențiuni despre creația populară apar în "Descrierea Moldovei" (1716), a lui
Dimitrie Cantemir, care vorbește despre înclinația către "eres" a românilor și despre
reminiscențele "păgâne", mitice, ale acestora, dând ca exemplu mitul Zburătorului.
Culegerea de legende "O samă de cuvinte" poate fi interpretată ca o primă culegere de
creații populare. O samă de cuvinte este opera lui Ion Neculce care cuprinde 42 de legende cu un
conținut educativ și o narațiune simplă. Lucrarea este alcătuită pentru informarea geografică,
pentru descrierea vieții poporului, a organizației de stat, a stării economice a Moldovei, pe un
plan larg și bine organizat din punct de vedere științific.
În 1852, apare volumul Poezii populare. Balade (Cântice bătrânești), adunate și
îndreptate de V. Alecsandri. Printre sursele de inspirație ale scriitorilor pasoptiști s-a numărat și
folclorul, rezultând perpetuarea tradițiilor și obiceiurilor. Este modalitatea cea sinceră și mai
completă prin care poporul român își exprimă sentimentele de dragoste, de ură, dorința de a lupta,
de a se afirma, necazurile, bucuriile. Aceasta demonstrează unitatea și autenticitatea poporului
român, precum și caracterul rezistent și dârzenia în fața dificultăților și a necazurilor.
Este introdus la "Dacia literară" programul estetic al romantismului românesc, care
promovează patru mari obiective:
1. Combaterea imitațiilor și a traducerilor inutile: "Dorul imitației s-a făcut la noi o
manie primejdioasă, pentru că omoară în noi duhul național. Traducțiile nu fac o
literatură!"
2. Promovarea

unei

literaturi originale

prin

inspirația

din sursele

autohtone,

conform romantismului (istorie, folclor, natura si geografia țării): "Istoria noastră are
destule fapte eroice, frumoasele noastre țari sunt destul de mari, obiceiurile noastre
sunt destul de pitorești și poetice, ca să găsim și la noi sujeturi de scris!"
3. Întemeierea spiritului critic prin promovarea principiului estetic: "Critica noastră va
fi nepărtinitoare. Vom critica cartea, iar nu persoana!"
4. Afirmarea idealului de realizare a unei limbi unitare: "Țelul nostrum este realizarea
doriței ca românii să aibă o limbă literară comună pentru toți."
În literatura clasică, se remarcă Mihai Eminescu, Ion Creangă, I. L. Caragiale, I. Slavici,
culegători de folclor şi promotori ai valorilor tradiționale. Luceafarul, Revedere, Călin (file din
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poveste), La mijloc de codru, De-as avea, Scrisoarea III Povești, povestiri si amintiri care
transpun viziunea artistică a omului simplu din popor, cu valorile țărănești, cu principii de viață
înrădăcinate din străbuni. I.L. Caragiale transpune în nuvelistica și în opera sa dramatică aspecte
veridice ale cotidianului, cu motive frecvent legate de familie, societate, putere. Ioan Slavici
construiește un univers ardelenesc în care respectul față de oameni, cinstea, echilibrul,
corectitudinea, dreptatea sunt valori pe care le observă ca un fin moralist.
În prelungirile romantismului și clasicismului amintim pe George Coșbuc și pe Octavian
Goga. Temele mari ale lui Coșbuc, cuprind domenii fundamentale ale spiritului românesc:
iubirea, natura, marile evenimente din viața satului (nunta și moartea), revolta socială, trecutul de
luptă și Războiul de Independență. Goga a urmărit din frageda copilărie viața vasuliu în
complexitatea sa, cu figurile lui reprezentative. A fost martorul frământărilor țăranilor, de la
botez până la moarte.
Influențele tradiționale în literatura interbelică au fost tradiționalismul și modernismul.
Tradiționalismul este o ideologie cultural-literară interbelică caracterizată printr-un ansamblu de
idei, credințe, prin care promovează tradiția și ideea de specific național. Tradiționalismul
prețuieste și apară tradiția. Spiritul critic nu este exclus din atitudinea tradiționalistă, numai că el
este întors, de regulă, împotriva tendințelor și valorilor moderne ce aduc o eroziune și chiar o
degradare a vechiului. Specifice si definitorii pentru tradiționalism sunt interesul si pasiunea
pentru folclor, conservarea în mit a trecutului național, mai ales a celui de factură rurală. (Ion
Pillat, Vasile Voiculescu, Cezar Petrescu, Mihail Sadoveanu).
Modernismul apare în literatură sec. al XX-lea și cuprinde toate acele mișcări artistice
care exprimă o ruptură de tradiție și se referă la principalele elemente noi în poezie, proza si
critica literara. Modernismul nu s-a manifestat numai în domeniul literaturii, ci și în artă, fiind
total opus tradiţionalismului. (Ion Barbu, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Camil Petrescu, George
Călinescu).
După cel de al doilea Război Mondial, schimbându-se regimul politic, literatura română
devine un instrument aservit regimului, un instrument de propagandă a comunismului. Acum se
revine la lirismul poeziei moderniste din perioada interbelică. Ca și poeții moderniști interbelici,
neomoderniștii cultivă marile teme ale liricii: iubirea, natura, cunoașterea, timpul, cosmosul,
cuvântul.
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