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Prezentul articol este consacrat cântecului de leagăn, ca specie a liricii populare. În acest studiu 

sunt preluate speciile lirice rituale şi nerituale ale folclorului muzical, printre care se situează şi 
categoria — cântecul de leagăn. Unii specialişti includ cântecul de leagăn în folclorul copiilor, alţii, în 
categoria folclorului pentru copii. Autoarea îl tratează ca pe o producţie ce face parte din folclorul 
pentru copii, deoarece este interpretat de adulţi şi este dedicat copiilor.  

Studiind cercetările folcloriştilor, în acest sens, am punctat diferite abordări ale clasificărilor 
cântecului de leagăn, făcând concluziile respective. Cercetarea este axată pe un material muzical preluat 
din colecţiile de folclor publicate, precum şi din colecţia personală a autoarei. 

Cuvinte-cheie: Cântec de leagăn, folclor, lirică populară, specie lirică, specie folclorică, creaţie, 
ritual, neritual, melodie, cântec. 
 

This article is devoted to lullabies as a kind of popular poetry. In this study are considered ritual 
and non ritual species of lyrical folk music, among which is situated the category of the lullaby. Some 
experts include the lullaby in the children’s folklore, others in the category of the folklore for children. 
The author treats it as a production that is part of the folklore for children, as it is sung by adults and is 
dedicated to children.  

Studying folklorists’ works, I pointed out different approaches to the classification of the lullaby, 
making respective conclusions. The research is focused on material taken from published collections of 
folk music as well as from the author's personal collection. 

Keywords: Lullaby, folklore, popular lyric, lyric types, folk genre, creation, ritual, nonritual, 
song. 
 

Încă în antichitate au fost diferenţiate trei genuri artistice fundamentale: liric, epic şi 
dramatic. În calitatea lor de produse culturale istorice, în cadrul cărora s-au constituit diferite 
specii şi categorii, aceste genuri au fost transformate, în timp. În acest sens cercetătorii 
consemnează că „ele reprezintă moduri felurite ale unificării în cadrul concis al afectului 
personal. Dar liricul, epicul şi dramaticul reprezintă şi modalităţi ale clasificării prin care sporesc 
în valoare sensibilă anumite aspecte ale realităţii. Intuiţia lirică a lumii o răsfrânge ca stare de 
suflet, pe când cea epică drept succesiune de evenimente, iar cea dramatică drept conflict şi luptă 
de forţe antagoniste […]. Se poate spune că genurile menţionate reprezintă nişte tipuri mărginite 
în sfera uneia sau alteia dintre arte” [1, p. 148]. 
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Lirica populară s-a constituit, s-a dezvoltat şi s-a concretizat de-a lungul timpului în 
numeroase capodopere, sintetizând bogăţia, sensibilitatea şi forţa creatoare a spiritualităţii 
româneşti, creaţii orale care „se fac ecoul mai multor stări intime, erotice întâi de toate, dar şi 
familiale, sociale, patriotice etc.” [2]. 

În creaţia folclorică a neamului nostru sfera liricului este de o valoare şi de o bogăţie 
inestimabilă, exprimată prin temele şi motivele abordate, prin numărul mare de producţii artistice 
păstrate de-a lungul veacurilor. Natura, istoria, dragostea, muncile agricole, viaţa însăşi, au 
reprezentat teme de meditaţie pentru creator. „Lirica populară este o expresie polivalentă a vieţii 
umane în multitudinea de nuanţe caracterizată de mentalitatea populară” [3, p. 5.]. 

Toate aspectele de existenţă şi circulaţie conferă creaţiei lirice caracteristici 
inconfundabile, ce transpar de la prima execuţie. În aceste creaţii „omul îşi descarcă — în 
tiparele artei — frământarea sufletească deosebită, sau pur şi simplu gândurile care-i trec prin 
minte. Cântecul popular însuşi defineşte admirabil — printr-o serie de observaţii psihologice fine 
şi imagini poetice sclipitoare — această funcţiune cathartică a artei, ca să întrebuinţăm termenul 
aristotelic. Această funcţiune e la rându-i potenţată în literatura populară prin înşişi intensitatea 
legăturilor ei cu viaţa, de care am pomenit, şi care îi impune o altă trăsătură specifică” [4, p. VI–
VII]. 

Speciile lirice ale folclorului muzical sunt prezente atât în creaţiile rituale, cât şi în cele 
nerituale.  

Printre creaţiile rituale cu conţinut predominant liric se numără: colindul, care poate fi şi 
lirico-epic, la fel cântecul de stea, lăzărelul, drăgaica, cântecul cununii de la seceriş; de 
asemenea, bocetul şi un şir de cântece din ceremonialul nupţial, cum ar fi: cântecul miresei, 
cântecul mirelui, cântecul soacrei, al nunului, în jurul mesei ş.a. 

Speciile lirice ale folclorului neritual sunt doina, cântecul liric propriu-zis, cântecul de 
leagăn, romanţa, creaţii din folclorul copiilor. 

Atât creaţiile rituale, cât şi cele nerituale ale liricii populare exprimă câteva nivele 
relaţionale de comunicare, şi anume: 

a) autocomunicare, 
b) individ – individ, 
c) individ – grup, 
d) grup – grup (mai rar). 
Relaţiile individ – grup, grup – grup sunt caracteristice atât sferei lirice rituale, cât şi celei 

nerituale. Toate cele patru relaţii însă le vom întâlni în creaţiile lirice nerituale. De exemplu: 
autocomunicarea — în doină şi în cântecul de leagăn; relaţia „individ – individ” — în cântecul 
liric şi cântecul de leagăn; relaţia „individ – grup” — în cântecul epic şi în romanţă; relaţia „grup 
–grup” — în cântecul liric. 

Cântecul liric neritual reprezintă o modalitate deosebită de comunicare, şi anume: 
comunicarea pentru sine sau autocomunicarea. Dacă la toate celelalte categorii folclorice pentru 
realizarea comunicării sunt necesari cel puţin doi indivizi (emiţătorul şi receptorul), cântecul liric 
neritual se singularizează prin faptul că se poate manifesta în prezenţa unui singur individ cu 
dublu rol: de emiţător şi receptor.  

Există o interdependenţă evidentă între tipurile de comunicare enumerate mai sus şi rolul 
exercitat de cântec asupra emiţătorului şi receptorului. Dintre acestea primul tip —
 autocomunicarea — prezintă două aspecte: 
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a) de „descoperire”, 
b) de „inspiraţie” [5, p. 16]. 
 „Luând în consideraţie aceste două corelaţii şi analizând procesul ce are loc în timpul 

autocomunicării, vom constata că informaţia introdusă prin intermediul cântecului liric neritual 
se întrepătrunde cu altă informaţie deja existentă în memoria individului — se cântă pentru sine 
— similară sau puţin diferită de cea nouă. Acţiunea de introducere a informaţiei, respectiv 
execuţia cântecului, conferă celei deja existente un grad superior de organizare astfel încât la 
reluarea cântecului să existe un plus de variaţie artistică. În felul acesta informaţia înmagazinată 
suferă uşoare schimbări şi este similară, dar şi diferită, de cea introdusă care îi este întotdeauna 
superioară” [6, p. XXVI–XXVII]. Acest fenomen îl descoperim iarăşi în doină, în cântecul liric 
propriu-zis şi în cântecul de leagăn. 

Un loc aparte în sfera lirică a folclorului muzical îl ocupă cântecul de leagăn. “El este o 
specie a liricii populare, tematica literară exprimă, uneori în forme idilice, dragostea mamei faţă 
de copil, visele ei legate de viitorul copilului” [7, p. 73]. El aparţine celor mai vechi creaţii, fapt 
demonstrat şi prin structura sa muzicală. 

Cântecul de leagăn, născut din necesitatea îngrijirii cu dragoste a somnului copilului, este 
transpunerea umană a sentimentului de ocrotire, care, ca instinct, este întâlnit la toate 
vieţuitoarele mai evoluate de pe pământ. El este prin excelenţă o creaţie individuală, intimă, şi 
aceasta îl face mai puţin cunoscut de cercetători. Cântecul de leagăn este direct corespondent 
unei stări psihofiziologice, „situându-se în rândul acelor categorii folclorice ce îşi au originea în 
manifestări de ordin primar” [8, p. 56], exprimând „un impuls vital, denumit kinestezic-
interoreceptiv” [9]. 

Astfel, cântecul de leagăn poate fi considerat drept o valorificare a ideii legănatului şi a 
melodiei însoţitoare cu caracter cantabil. Prin urmare, el apare dintr-o necesitate general-umană 
de natură practică, drept mijloc eficient de creare pentru copil a atmosferei de linişte, de 
stimulare a procesului adormitului lui, cât şi pentru a ţine sub control starea de bine micuţului 
[10]. 

În spectrul de specii folclorice cântecul de leagăn este tratat diferit: unii specialişti îl 
includ în folclorul copiilor, alţii, în categoria folclorului pentru copii. De exemplu: „obişnuit, 
cântecul de leagăn nu are un loc clar definit în chema clasificatoare, dar pare mai nimerit a fi 
orânduit lângă speciile infantile, întrucât el face tranzacţia spre acestea. Chiar dacă e interpretat 
de adulţi, sub aspect funcţional el aparţine lumii copiilor, iar ca tematică se încadrează de 
asemeni, deşi parţial, în orizontul infantil” [11]. 

Alţi specialişti relevă însă, că “cântecul de leagăn se numără printre creaţiile adulţilor 
pentru copii […], izvorât din necesitatea practică de a interveni în reglarea ciclului veghe-somn 
al copilului” [7, p. 219]. 

În această cercetare, tratăm cântecul de leagăn, drept o producţie ce face parte din 
folclorul pentru copii, deoarece este interpretat de adulţi şi este dedicat copiilor. Deşi cântecele 
de leagăn sunt interpretate şi de copii, totuşi, acestea sunt creaţii pentru copii. În acelaşi context, 
subliniem că executarea de către copii a cântecelor de cătănie nu ne permite să le includem în 
folclorul copiilor până când aceste piese nu vor ieşi total din folclorul adulţilor şi nu vor deveni 
proprietatea folclorului pentru copii. 
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În cercetările folcloriştilor descoperim diferite clasificări ale cântecului de leagăn. De 
exemplu, din punct de vedere al conţinutului poetic sunt identificate cântecele unui mediu social 
diferit, delimitându-se în două categorii:  

1. Cântece de leagăn — „lumea mamei”, în care sunt prezentate universul domestic al 
mamei, starea ei de spirit şi emoţiile ei, putându-se vorbi de o lirică a maternităţii.  

2. Cântece create despre şi lângă un copil şi, desigur, inspirate din lumea copiilor, în 
centrul atenţiei fiind copilul şi întreaga lume din jurul lui: cântece cu pisica-erou, porumbei, 
cântece despre cadouri, în plus şi cântece cu conţinut istoric, precum şi de origine din cărţi. 

Acest conţinut determină şi o anumită structură melodică a cântecelor de leagăn. În 
primul grup se întâlnesc melodii desfăşurate, deseori inspirate din alte specii ale genului liric, în 
special, din sfera liricii feminine. 

Unii cercetători susţin că “din punct de vedere melodic, cântecul de leagăn nu reprezintă 
o situaţie unitară în cuprinsul spaţiului românesc. Evidenţiindu-se în repertoriul genului două 
categorii de melodii: 

1. Melodii tipice pentru specia dată, mai numeroase în Muntenia şi Moldova şi rar 
întâlnite în unele regiuni din Transilvania, în Banat şi Dobrogea; 

2. Melodii care aparţin altor genuri sau specii, îmbinate cu texte lirice, şi pe care se 
interpretează şi texte de leagăn, în timpul legănării executându-se şi cântece din repertoriul liric 
general. Aici, întâlnim însă mai multe feluri de melodii: melodii de cântec propriu-zis, pe care le 
întâlnim foarte mult în Transilvania; melodii de cântec de joc întâlnite frecvent în Oltenia; 
melodii de doină — în Oltenia, Muntenia şi Moldova; melodii de bocet, care influenţează uneori 
în sensul genului şi a formei iniţiale a textului poetic şi melodii asemănătoare formulelor din 
cântecele şi jocurile de copii [12, p. 477–478]. 

Urmând criteriul structurii melodice, Gh. Suliţeanu delimitează în cadrul cântecului de 
leagăn două grupuri mari: 

I. Categoria Cântece de leagăn.  
II. Categoria Cântece ca la leagăn1.  
Categoria cântecelor de leagăn corespunde nemijlocit scopului, rolului de a adormi 

copilul, fiind calificate şi cântece de leagăn propriu-zise, reprezentative fenomenului folcloric 
analizat, atât prin structura poetică, cât şi cea muzicală. 

Categoria cântecelor ca la leagăn cuprinde: „acele exemplare a căror realizare muzicală 
nu întruneşte trăsăturile specifice ale cântecului de leagăn propriu-zis, ci preiau configuraţiile 
altor categorii. Demarcaţia se impune, întrucât unele creaţii cu această funcţionalitate împrumută 
melodica doinei sau cântecului propriu-zis (la rândul lor creaţii lirice)” [9, p. 121]. Fiind 
împrumutate din alte specii folclorice, aceste melodii îşi modifică structura muzicală sub 
influenţa impulsului fundamental al legănatului — kinestezic-interoreceptiv. 

Posibilitatea preluării melodiilor din cadrul altor specii folclorice ale liricii populare şi 
adaptarea lor la schema generală ritmico-melodică a cântecului de leagăn este determinată şi 
înlesnită de flexibilitatea raportului melodie-text poetic în aceste creaţii lirice. Trăsăturile 
fundamentale ale folclorului muzical precum oralitatea, varianta, caracterul colectiv-individual 
au o proiecţie mai pronunţată, mai condensată în domeniul liricii nerituale.  

                                                            
1 Termen introdus de Ghizela Suliţeanu în monografia Cântecul de leagăn [9].  
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Spre deosebire de lirica rituală, care este determinată funcţional de contextul ritual, 
încadrându-se într-un spaţiu concret ritual şi ca urmare acest tip de creaţii circulând cu un număr 
restrâns de variante, lirica nerituală are o libertate relativ mai mare în asocierea versului cu 
melodia. „Simultaneitatea manifestării celor două componente nu se realizează decât pentru a 
exprima un conţinut, a crea anumite imagini. Diferenţierea de genuri a creaţiei orale se face 
având în vedere atât funcţia, cât şi conţinutul exprimat, prin conţinut neînţelegându-se doar 
tematica textului, ci tocmai imaginile create din contopirea muzică-poezie; astfel se poate explica 
şi libertatea circulaţiei textelor şi melodiilor în cadrul unui gen sau a unei specii” [7, p. 57]. 

Această libertate, precum am remarcat, este relativă, deoarece asocierea aleatorie a 
diferitor texte cu variate melodii trebuie să întrunească anumite condiţii, adică să corespundă din 
punct de vedere al conţinutului şi sensului normelor esteticii populare. În astfel de condiţii „o 
creaţie lirică […] nu poate fi cântată decât pe o melodie corespunzătoare: doină, cântec propriu-
zis. Asocierea dintre un anumit text şi o anumită melodie devine câteodată stabilă, […] motivele 
sânt diferite: la prima categorie — o îndelungată convieţuire a celor două componente, la a doua 
categorie — o intensă popularitate” [7, p. 57]. 

Această relativitate în asocierea melodiei o întâlnim şi în cântecul de leagăn, fapt care a 
determinat în mare parte clasificarea propusă anterior. 

Se ştie că muzica este un fenomen social şi evident, ea evoluează o dată cu societatea, cu 
modul de gândire al membrilor unei societăţi. În cazul cântecelor de leagăn, atât melodia lor, cât 
şi textele poetice, au evoluat semnificativ de-a lungul anilor, suferind schimbări esenţiale. 

Dacă în ceea ce priveşte unele specii folclorice, putem constata în istoria existenţei lor 
perioade de constituire, dezvoltare şi dispariţie (de exemplu: creaţiile legate de obiceiuri, precum 
drăgaica, cununa, sau speciile genului epic, care în prezent sunt în stare latentă, difuză) atunci 
cântecul de leagăn este prezent in vivo, în cultura tradiţională până în zilele noastre. Aceasta se 
explică în mare parte prin funcţionalitatea sa, indiferent de contextul veacului în care trăim. 
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