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ÎnVăţăMânt Artistic

Ana ŞIMBARIov

rolul Muzicii În educAţiA estetică A copiilor

tHe role of Music  
in tHe AestHetic educAtion of cHildren

This article is a part of the first chapter of the Doctor’s Thesis. The article des-
cribes the evolution of the genre of children’s songs. First, S. Lobel, S. Sapiro, 
D. Gheorghitse and other composers distinguish the period of their formation 
with the descriptions of the works. Next, D. Fedov and Z. Tkaci describe the 
period of the 60s with stress upon composition. Then, the period of the 70s 
is shown through the creative work of Z. Tkaci and I. Tsibulscaia. Finally the 
period of the 80s is analysed. This period passed under the sign of the New 
Folk Wave. As examples of the latter period are given the compositions by 
I. Macovei, T. Chiriac, E. Mamot, G. Mustea and others.
The article stresses two main problems: the content of the ideological sub-
jects and the content of the national characteristic peculiarities of children’s 
songs regarded in their evolution.

La hotarul dintre secole s-a resimţit marea ruptură dintre procesul 
ştiinţifico-tehnic şi starea dezvoltării spirituale a culturii interioare a 
oamenilor, a nivelului lor de maturitate socială şi de etică. Profesorii 
şi savanţii văd calea depăşirii crizei în schimbarea omului însuşi, a 
potenţialului său spiritual, în umanizarea tuturor sferelor vieţii şi ac-
tivităţii oamenilor.

Educaţia estetică a tinerei generaţii reprezintă partea esenţială în 
dezvoltarea multilaterală a personalităţii contemporane şi, mai mult 
decât atât, alcătuieşte chiar miezul acelei integrităţi, acelei armonii, care 
caracterizează personalitatea multilateral dezvoltată, cultivând atitudi-
nea estetică a omului faţă de tot ce îl înconjoară, faţă de tot ceea ce 
posedă valoare estetică — faţă de natură, faţă de alţi oameni, faţă de 
artă, faţă de sine însuşi.
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Eficienţa educaţiei estetice a copiilor este determinată, în mare 
măsură, de o utilizare complexă a tuturor mijloacelor influenţei estetice 
(arta, lumea înconjurătoare, activitatea artistico-creativă) şi, prin urma-
re, a asigura legătura integrării conţinutului obiectelor ciclului estetic 
(literatura, muzica, arta plastică). Mulţi filosofi, psihologi, specialişti 
în domeniul artelor, inclusiv muzicieni presupun că activitatea artisti-
co-estetică serveşte nu numai drept un motor al îmbogăţirii spirituale, 
dar Homo sapiens şi fenomenul artei.

În prezent creşte importanţa educaţiei artistice. În artă, ca şi în 
viaţa întregii societăţii, au loc schimbări importante şi dinamice, ceea 
ce se reflectă în extinderea diversităţii stilurilor, îmbogăţirea limbajului 
artei.

Sistemul propriu-zis al educaţiei muzical-estetice în Moldova 
se află încă în stadiul incipient şi are multe probleme nerezolvate, 
dar scopurile şi misiunile acestui gel de educaţie sunt clare. Desigur, 

„sarcina principală a educaţiei muzicale în masă reprezintă nu atât 
învăţarea muzicii ca atare, cât influenţa ei asupra întregii lumi spiri-
tuale a elevilor şi mai întâi de toate asupra moralei lor“, — menţiona 
D. Kabalevski (11).

Studierea muzicii presupune nu numai sumă de cunoştinţe şi a 
măiestrie tehnică, dar prin intermediul lor, ca „omul să înveţe să gîndeas-
că muzical -să cunoască realitatea artistic-muzical“ (4). Cu tote acestea, 
aproape fiecare pedagog-muzician ştie că şi în lucrările metodice, şi în 
practica de zi cu zi a studierii muzicii o atenţie mai mare se acordă 
anume pregătirii tehnice, pe când partea artistică rămâne, în esenţă, 
terra incognita, întrucât nu are nici argumente teoretice îndeajuns, nici 
un program teoretic de dezvoltare suficient de exact.

Texele centrale pentru pedagogia muzicală au fost expuse de B.Asa-
fiev încă în anul 1926: „scopul şi sarcina pedagogiei muzicale în şcolile 
de cultură generală… sunt reprezentate de dezvoltarea deprinderilor 
sonore pe calea observaţiilor rezonabile ale fenomenelor muzicale, mai 
întâi în expresia lor muzicală, apoi în legătură cu conţinutul imaginilor 
sonore şi, în sfârşit, în limitele exprimării simbolicii muzicale, expresive 
şi plastice“ (1). Educaţia muzicală trebuie să se înceapă din copilărie, 
pentru că de faptul cum va învaţa generaţia tânără să înţeleagă şi să 
apricieze muzica cu adevărat serioasă, va depinde şi rezultatul final al 
pedagogiei muzicale.

În această ordine de idei, nu putem să nu ne oprim asupra uneia 
din particularităţile auzului omenesc. La etapele timpurii de dezvoltare 
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funcţia auditivă se deosebeşte printr-o sensibilitate ridicată, fenomen 
caracteristic nu numai oamenilor dar şi unor specii de animale şi 
păsări. De exemplu, biologii au descris experimente interesante cu 
păsările cântătoare. Păsările unei specii au fost puse în cuiburile altei 
specii de păsări. Ca rezultat, ele au deprins maniera repede de cân-
tare a noilor „educatori“. Dar când puişorii au fost aduşi în colivia 
părinţilor, aşa şi n-au reuşit să se înveţe să imite glasul speciei sale. 
De menţionat că astfel de fenomen este posibil numai în cazul dacă 
puişorii de pasăre au fost luaţi din cuib peste o zi sau două după 
ieşirea lor din ou.

În procesul dezvoltării individuale a organismului omenesc pe-
rioada de receptivitate auditivă ridicată coincide cu perioada formării 
funcţiei de vorbire, adică de la naştere pînă la 3-4 ani. Astfel asigurarea 
mediului muzical pentru copil este deosebit de importantă la această 
vârstă. Specificul percepţiei muzicii de către copii este următorul: ei, 
la început percep muzica într-un plan pur-emoţional, plus la toate, 
de la o vârstă precoce, când alte feluri de artă încă nu sunt accesibile 
pentru copii. Glasul copilului reprezintă primul lui instrument muzical. 
Anume cântatul trezeşte o atitudine atât de elocventă şi adâncă faţă de 
muzică şi formează tot complexul capacităţilor muzicale: înţelegerea 
emoţională, imaginaţiile muzical-acustice, simţul ritmului. În afară de 
aceasta, copiii însuşesc anumite cunoştinţe despre muzică, priceperi 
şi deprinderi corespunzătoare. În cântec se realizează şi necesităţile 
muzicale personale ale copilului, deoarece cîntecele cunoscute el poate 
să le interpreteze, la dorinţă, în orice timp.

„…Eu sunt ferm convins, că dragostea pentru muzică şi bunul 
gust trebuie să fie dezvoltate de la cea mai mică vârstă posibilă, de pe 
băncile şcolii… Trebuie acordată o atenţie deosebită concertelor pentru 
copii. În ele trebuie să se implice puterile noastre artistice cele mai bune, 
colectivile noastre interpretative cele mai bune. Muzica pentru copii 
trebuie s-o creeze compozitorii noştri cei mai buni“ — spunea marele 
compozitor al epocii noastre D.Şostacovici (16). Practica educaţiei mu-
zical-estetice contemporane arată că scopul ei principal de a învăţa să 
gîndească muzical, încât să influenţeze asupra moralei — nu este încă 
atins. o parte considerabilă a tineretului şi a populaţiei în vârstă este 
indiferentă faţă de muzica sobră, pentru că în copilărie nu i-a atins o 
adevărată educaţie prin muzică. În aşa mod, muzica — „perceperea 
sonoră a lumii înconjurătoare“ (7) — intră în sistemul educaţiei es-
tetice nu ca un obiect de lux, dar ca o necesitate. În legătură cu cele 
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menţionate mai sus, cercetarea problemelor profesionale ale creaţiei 
de compozitor pentru copii — veriga cea mai importantă a educaţiei 
muzical-estetice,  — este, fără îndoială, actuală.

Dezvoltarea muzicală complexă şi armonioasă a copiilor presupu-
ne educarea după cele mai bune exemple, în primul rând, ale muzicii 
populare, în rândul al doilea, ale muzicii clasice şi în al treilea rând, 
ale muzicii contemporane.

Există oare un stil deosebit al muzicii pentru copii? Muzicologia 
contemporană răspunde afirmativ la această întrebare. Cu toate acestea, 
nu sânt lucrări teoretice generalizatoare care ar descoperi esenţa siste-
mului stilistic al muzicii pentru copii. În prezent, există doar observaţii 
separate, dar preţioase în articolele lui B.Asafiev despre învăţământul şi 
educaţia muzicală (1), în cartea Nataliei Mihailovschi Muzica şi copiii, 
în lucrările lui D.Kabalevski , în disertaţiile lui E.Mironenco la tema: 
Creaţia compozitorilor moldoveni pentru copii, într-un articol mic de 
D.Daragan şi M.Roiterştern Cum să scriem pentru copii (6). Autorii 
ultimului articol, parţial, pun întrebarea direct: „Ce înseamnă muzică 
pentru copii?“ Prin ce se deosebeşte ea obiectiv de „muzica pentru 
maturi“? Tot aici ei dau răspuns la această întrebare în plan general: 

„Se pare că se deosebeşte prin aceea că ea trebuie să corespundă cu 
interesele copiilor şi cu deosebirile educaţiei lor. Expresivitatea pitoreas-
că, concretă şi accesibilă este prima condiţie care trebuie să satisfacă 
compunerea adresată copiilor“ (6).

Interesul propune la fel şi următoarea observaţie a lui E.Ghed-
gaudas: „A devenit un truizm, că pentru copii trebuie să compunem 
la fel ca şi pentru cei maturi, numai că mai bine. Dar, poate pentru 
copii trebuie să scriem anume ca pentru copii şi în aceasta constă toată 
greutatea?“ (5).

Timpul nostru ne oferă cerinţe uriaşe faţă de personalitatea compo-
zitotului, care scrie muzică pentru copii. Este de ajuns să aducem „codul“ 
lor, alcătuit de cercetătorul ucrainean A.Muha: „compozitorul talentat 
ideal în lumea exigenţelor contemporane este psihologul, cunoscătorul 
sufletelor omeneşti, o personalitate cu un simţ fin şi bogătă sufleteşte 
care dăruieşte altora experienţa sa emoţională; acesta este ideologul, 
luptătorul ideologic, cetăţeanul, gânditorul, reprezentantul epocii sale, 
reprezentant al unei anumite concepţii artistice despre lume; acesta este 
maestrul, tehnologul, profesionistul, specialistul, magicianul, care face 
minuni în domeniul său de creaţie, reprezentant al unei anumite în-
dreptări stilistice; acesta este pictorul, posesorul unei comori a educaţiei 
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estetice de viaţă, capabil să o vadă poetic; aceasta este o personalitate de 
creaţie, novatorul, mişcătorul progresului artistic, prezicătorul viitorului, 
lărgind legal, îmbogăţind şi înnoind tradiţiile culturii şi artei“ (12). Nu 
este de loc uşor să fii un adevărat compozitor pentru copii, întrucât el 
trebuie să corespundă tuturor cerinţelor de scrise mai sus, plus cerin-
ţele specifice de care au nevoie compozitorii, care îşi adresează operele 
sale copiilor. Nu întâmplător compozitorii excelenţi sunt în acelaşi 
timp şi cei mai buni compozitori pentru copii: S. Procofiev, A. Hacia-
turian, D. Kabalevski, T. Hrenicov, R. Şedrin, S. Slonimschi, M. Raveli, 
C. Debiusi, B. Bartoc, Z. Codai, P. Hindemit, şi în Moldova — Z. Tkaci, 
C. Rusnac, I. Macovei.

Cerinţele specifice compozitorului care scrie pentru copii cnstituie 
deja genotipul lui (trebuie să te naşti compozitor pentru copii). După 
cum creaţia profesională de compozitor pentru copii se formează mai 
târziu în comparaţie cu alte domenii muzicale, în realitate, în muzica 
rusească ea îşi are începutul în lucrările lui Glinca, apoi ale lui Borodin 
şi Musorgschi, în secolul al XIX-lea este greu să găseşte vreo afirmaţie 
despre specificul compozitorului pentru copii, dar putem aduce ca 
exemplu gândurile profunde ale lui V. Belinschi despre personalitatea 
scriitorului pentru copii, care sunt actuale şi în sfera muzicii: „Trebuie 
să te naşti, dar nu să te faci scriitor pentru copii. Aici este nevoie de 
talent şi nu numai de talent, dar, într-un fel, de genialitate. Da, e nevoie 
de a realiza foarte multe condiţii pentru instruirea unui scriitor pentru 
copii. Aici e nevoie de o inimă bună, iubitoare, blajină, liniştită, de 
o simplitate copilărească. E nevoie şi de o minte înălţătoare, sublimă, 
de o iluminată privire asupra obiectelor şi nu numai o vie imaginaţie, 
dar şi o vie fantezie poetică, capabilă să reprezinte totul într-un mod 
luminos şi viu, nemaivorbind de dragostea pentru copii, de o pro-
fundă cunoaştere a necesităţilor, particularităţilor şi nuanţelor vârstei 
copilăriei. Cărţile pentru copii se scriu pentru educaţie, iar educaţia 
este un lucru mare: cu ea se hotăreşte soarta omului“(2). Deşi foarte 
vechi aceste însemnări, încă nu s-a spulberat ideea că a scrie pentru 
copii este mult mai uşor, decît să scrii pentru maturi. Modul de a trata 
creaţia pentru copii observat şi astăzi la unii compozitori, posibil, se 
explică prin atitudinea greşită asupra personalităţii copilului, ca la un 
matur depreciat. Această părere, la rândul său, este legată de întârzierea 
în ştiinţă timp de câteva zeci de ani „a psihologiei vârstei copilăreşti“. 
În prezent această ştiinţă încearcă să cultive o nouă atitudine asupra 
personalităţii copilului, ca pe o organizare grea, care nu cedează or-
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ganizării unui matur. Vă aducem aminte concluziile lui Ianuş Corceac 
dintr-o carte tradusă în anul 1980: „În domeniul sentimentelor el ne 
depăşeşte pentru că nu ştie de stopări. În domeniul intelectului, în 
cea mai mică măsură, ne este egal nouă. El are totul. El nu are doar 
experienţă“(9).Cu toate acestea creaţia artistică nu întotdeauna reuşeşte 
odată cu asemenea afirmaţii. În această situaţie, un rol foarte important 
l-a jucat creaţia lui D. Kabalevschi, care subliniază următoarele: „Pentru 
a compune muzică pentru copii, e puţin să fii compozitor. Trebuie să 
fii concomitent şi compozitor, şi pedagog, şi educator. Compozitorul 
se va strădui ca muzica să fie bună, ademenitoare. Pedagogul va avea 
grijă ca aceasta muzică să fie pedagogic raţională. Educătorul va ţine 
minte că muzica, ca şi orice artă, îi ajută pe copii să cunoască lumea 
şi educă copiii, totodată educă nu numai gustul artistic şi imagina-
ţia creativă, dar şi dragostea pentru viaţă, pentru om, pentru natură, 
dragostea de patrie, interesul şi sentimentul prieteniei cu popoarele 
altor ţări“ (8).

La nivelul elementului „intenţie (gând) de compozitor“ privirea 
asupra lumii cu ochii copilului devine mai concretă, se adânceşte. Însă, 
gândindu-se să scrie o operă pentru copii, compozitorul trebuie să 
ţină minte că între muzica pentru copii şi cea pentru maturi nu există 
hotare de netrecut şi că criteriile de bază ale calităţii muzicii pentru 
copii sunt la fel cu cele pentru muzica matură. Determinând meritele 
muzicii pentru copii, căutăm în ea tot ceea ce depunem în noţiunea de 
artă adevărată, artistic-desăvârşită . Criteriile artistismului şi veridicităţii 
în toate cazurile ar trebui înţelese ca „o capacitate de a trezi senzaţia 
atitudinii omeneşti faţă de viaţă. În închipuirea noastră aceasta este 
ultima instanţă a valorilor, căci descoperirea omenescului — în esenţă 
este unica sarcină a muzicii, şi deci, orice moment al ei capătă sens ca 
mijloc de atingere a scopului“ (14).

Caracteristicile psihologice ale asistenţei pentru copii se stabilesc 
după capacităţile de vârstă. La grădiniţa de copii şi în şcoala primară 
instrumentul principal al dezvoltării estetice este arta, înţelegerea căreia 
se corectează cu ajutorul cerinţelor din programele şcolare. Posibilităţile 
naturii, ale activităţii publice, ale muncii, ale atitudinilor interpersonale, 
însuşirea bazelor ştiinţelor nu sunt folosite nici pe departe în toată 
expresia lor. De aici şi calculele serioase în formarea poziţiei de viaţă 
a multor copii.

Lumea mare şi complicată a vieţii şi a artei trebuie să fie des-
chisă treptat! Belinschi în lucrarea Două cărţulii pentru copii scria: 
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„Copilul trebuie să fie copil, dar nu om matur“(10). Perceperea lumii 
înconjurătoare a copiilor se dezvoltă şi se complică paralel cu dezvol-
tarea funcţiilor psihice ale copilului — percepţia, gândirea, imaginaţia 
şi memoria. Aceste funcţii se descoperă în comportament, care este 
specific pentru fiecare perioadă de vârstă. Astfel vârsta preşcolară şi 
cea şcolară determină trei activităţi principale: comunicarea (până la 
un an), activitatea tematică (până la trei ani) şi jocul (de la trei până 
la şapte ani). Imaginaţia artistică a copilului într-un mod deosebit se 
arată în joc, unde „preşcolarii îşi iau rolul persoanelor mature, pun în 
joc „conţinutul matur al vieţii“(3). Jocul reprezintă o formă a reflec-
tării artistice a realităţii de către copil, dezvoltând capacităţile lui de 
cunoaştere, morale, creative şi de fantezie.

La vârsta de şapte ani jocul începe să fie strâmtorat de învăţământ. 
Întrucât învăţătura reprezintă o activitate obligatorie, responsabilă care 
necesită o muncă sistematică şi organizată, copilul îşi găseşte un loc 
nou în societate. La unii şcolari mici apar relaţii interpersonale mai 
diferenţiate.

Vârsta şcolară medie se caracterizează prin tendinţa de înţelegere 
a problemelor general-umane: setea de cunoştinţe caracteristică adoles-
cenţilor; căutarea dreptăţii, spre deosebire de copiii de o vârstă şcolară 
mai mică, sunt lipsa de o solidaritate autoritară — dacă cel mai mare a 
spus aşa, înseamnă că aşa şi este. Adolescentul începe să-şi definească 
criteriile personale, moral-etice şi estetice ale frumuseţii, dreptăţii, bu-
nătăţii, adevărului, se mai gândeşte şi la scopurile vieţii, la bucuriile ei, 
începe să observe şi nevoile ei“ (15).

Compozitorul trebuie să ţină cont de comportament în fiecare 
perioadă de vârstă, dar neapărat trebuie să ţină cont şi de sentimente 
şi trăiri. Altfel zis, tipul reacţiei emoţionale a compozitorului asupra 
realităţii — „a vedea lumea ca pentru prima dată“(13) — trebuie să 
coincidă cu specificul structurii copiilor, reprezentată ca „copilăria 
sufletului“. Este foarte important el să înţeleagă logica acestei „copilă-
rii“, căci în percepţia muzicală reacţia are o semnificaţie primordială: 

„percepţia muzicii vine prin emoţie, dar nu se termină cu emoţia. În 
muzică noi cunoaştem lumea prin emoţie. Muzica este o cunoaşte-
re emoţională“(15). Muzica poate să influenţeze asupra dispoziţiei 
generale a personalităţii, deşi nuanţa emoţională a imaginilor care 
influenţează percepţia, este diferită în dependenţă de particularităţile 
individuale ale perceperii muzicale, de gradul de pregătire muzicală, 
de capacităţile intelectuale ale ascultătorilor. Având în vedere că „ră-
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dăcinile gândirii copilului vin din senzualitate“(16), putem înţelege 
de ce muzica, ca ramură a artei joacă un rol foarte important în 
educaţia estetică a copiilor.
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