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REZUMAT 

 

1. Considerații introductive 

Teza noastră face parte din domeniul Teologiei, secţiunea Muzică Bisericească, vizând în 

special cântecele religioase pentru copii. Caracterul pluridisciplinar al tezei este dat de intersecţia 

mai multor domenii, precum Teologia, Muzica, Istoria, Pedagogia şi Literatura. 

La începutul secolului al XX-lea, creaţia muzicală românească destinată copiilor a avut un 

avânt deosebit, prin ancorarea cântecului şcolar în tradiţia muzicală autohtonă, cu deviza „cântece 

româneşti în şcoala românească”, avându-l ca exponent pe Dumitru Georgescu Kiriac, susţinut de 

colaboratorii săi şi de ministrul Educaţiei din acea perioadă, Spiru Haret, cel care s-a implicat în 

mod direct în acest demers. Astfel, fără ca melodiile străine să fie eliminate din repertoriile de 

cântece, procesul educaţiei muzicale se desfăşura pe baza cântecelor româneşti. Megând pe această 

direcţie, pedagogia muzicală românească avea să ajungă la afirmare şi apreciere internaţională în 

anul 1936, la Congresul Internaţional de Educaţie Muzicală, desfăşurat la Praga, unde a fost 

reprezentată de Constantin Brăiloiu şi George Breazul, împreună cu un cor de fete, condus de 

Margareta Leon, care a asigurat ilustraţia muzicală a principiilor metodice prezentate. 

Fundamentul autohton care asigura sursa educaţiei muzicale din această perioadă era 

constituit de cântecul popular şi de cântarea bisericească.  De aceea, în manualele şi culegerile de 

muzică alcătuite de autorii călăuziţi de aceste coordonate, cântarea bisericească este mereu 

prezentă, ca element esenţial, fiind însoţită şi de cântece religios-morale, special create pentru 

copii. 

În calitate de preot, am căutat ca tinerii şi copiii din parohie să fie implicaţi în diverse 

activităţi cultural-artistice, între care, la loc de frunte, să fie cântarea corală. În acest fel, având 

contact cu diferite manuale şi culegeri de cântece, am descoperit cum cântarea religioasă era o 

prezenţă esenţială în prima jumătate a secolului al XX-lea, cum a dispărut apoi total până în anul 

1989, iar, după o revenire din ultima decadă a secolului trecut, cum în zilele noastre este iarăşi pe 

cale de dispariţie din educaţia muzicală. Pare de necrezut, dar un elev din clasele primare de astăzi 

nu poate să afle din manualele de Muzică şi mişcare faptul că există cântec bisericesc sau religios, 

deoarece lipsește cu desăvârșire din aceste manuale. Este adevărat că sunt incluse în manualele 
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actuale colinde sau cântece de stea, însă ele fac parte din folclorul religios. De fapt, tendinţa actuală 

este aceea de a asocia şi cântările bisericeşti cu elementele folclorice, dovadă fiind faptul că, în 

manualele actuale pentru clasele V-VIII, atunci când apar, aceste cântece sunt incluse la capitolul 

Folclor. Din punctul nostru de vedere, aceasta este o abdicare de la viziunea clasicilor cântecelor 

pentru copii, din prima jumătate a secolului trecut, în timpul cărora, a cânta în şcoală Cu noi este 

Dumnezeu sau Doamne al puterilor era ceva firesc, făcând parte din viaţa de zi cu zi a elevilor.  

 

2. Scopul cercetării 

Întrebările în jurul cărora va fi construită întreaga teză sunt următoarele: În ce măsură 

opera muzical-religioasă a autorilor din prima jumătate a secolului al XX-lea mai este relevantă 

pentru o societate secularizată? Mai pot fi revalorificate cântecele religioase pentru copii ale 

acestor autori în zilele noastre? Ce impact moral educativ poate avea asupra copiilor reintegrarea 

cântecului religios în manualele școlare actuale? De aceea, în prezenta lucrare, vom demonstra 

că, pentru autorii de cântece destinate copiilor din prima jumătate a secolului al XX-lea, cântecul 

religios era un fundament al educaţiei muzicale, al educaţiei religios-morale, dar şi al educaţiei 

integrale, urmărind astfel ca viziunea şi creaţia lor să se poată valorifica şi în prezent. Așadar, 

ipoteza noastră de cercetare este: Reintegrarea cântecului religios în cadrul Educației muzicale, 

Religiei și Educației generale reprezintă un imperativ pentru un proces educativ complet, o 

educație spirituală integrată și o dezvoltare armonioasă a copiilor din zilele noastre. 

 

3. Metodele și stadiul cercetării actuale 

Pentru a concretiza această idee, principala metodă utilizată a fost cea de sistematizare și 

evaluare critică a izvoarelor, în care vor fi incluse toate operele relevante ale autorilor de cântece 

religioase din prima jumătate a secolului al XX-lea. În acest sens am cercetat literatura de 

specialitate, în care se găsesc bio-bibliografii ale muzicienilor, pentru identificarea tuturor 

creațiilor muzicale destinate copiilor, apoi, procurând lucrările, am selectat din ele cântecele cu 

conţinut religios.  

De asemenea, am comparat cântecele religioase ale autorilor din prima jumătate a secolului 

al XX-lea cu cântecele acelorași autori, însă modificate textual, precum și cu noile cântece apărute 

odată cu impunerea regimului comunist, pentru a vedea în ce măsură politica de stat a afectat 

creația muzicală. 
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În acelaşi timp, am urmărit şi viziunea autorilor asupra rolului cântării religioase în viaţa 

copiilor, descoperind diverse consideraţii în prefeţele lucrărilor, dar şi în reviste din epocă, precum 

revistele Muzica (Revistă pentru cultura muzicală), Armonia (Revistă a profesorilor de muzică, 

publicaţie de interes profesional) și Izvoraşul (Revistă de muzică, artă naţională şi Folklor).  

Subiectul creaţiei muzicale pentru copii din perioada la care facem referire a mai fost 

abordat în diverse lucrări, precum Hronicul muzicii româneşti, de Octavian Lazăr Cosma, vol. VII, 

Bucureşti, Editura Muzicală, 1986, în care este prezentată Miniatura corală, ilustrată de câţiva 

autori ai acestui gen muzical (D.G. Kiriac, E. Mandicevschi, G. Ştephănescu, I. Mureşianu). Însă, 

fiind o lucrare publicată în anul 1986, tematica religioasă este evitată. După anul 1989,  Vasile 

Vasile, cel care a militat în multe rânduri pentru reaşezarea educaţiei muzicale româneşti pe 

fundamentele lui George Breazul,  a publicat lucrarea Pagini nescrise din istoria pedagogiei şi a 

culturii româneşti, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1995, în care prezintă cronologic 

autorii, lucrările şi transformările din istoria pedagogiei muzicale româneşti, până în anul 1948,  

evidenţiind fundamentul autohton (cântecul popular şi cântarea bisericească) pe care s-au bazat 

muzicienii din prima parte a secolului al XX-lea. Fiind o lucrare de istorie a pedagogiei muzicale, 

conţinutul religios al cântecelor nu a putut fi tratat decât la modul general. O contribuție importantă 

la cunoașterea pedagogiei muzicale interbelice a adus Mihaela Modoran, prin teza de doctorat 

susținută la București, în anul 2005, sub îndrumarea Pr. Prof. Dr. Dan Voiculescu, intitulată 

Educația muzicală în România Interbelică, analizând cu precădere abordările metodologice ale 

autorilor de manuale muzicale din această perioadă. Dintre lucrările recente, amintim teza de 

doctorat susţinută la Sibiu, în anul 2016, de Pr. Teodor-Ionuţ Ploscaru, sub îndrumarea Pr. Prof. 

Dr. Vasile Grăjdian, intitulată  Muzica religioasă în preocupările lui George Breazul. Aceasta 

conţine un subcapitol cu titlul George Breazul şi educaţia muzicală, în care autorul prezintă rolul 

muzicii religioase în educaţie, analizând cântecele religioase din manualele şi lucrările muzicale 

pentru copii scrise de George Breazul. 

Așadar, putem conchide că nu există până în momentul de față o lucrare amplă și completă, 

în care să fie sistematizate și analizate toate aceste creații muzical-religioase pentru copii din prima 

jumătate a secolului al XX-lea. 
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4. Importanța cercetării 

Este recunoscut rolul educativ pe care îl are muzica, având efecte multiple asupra vieţii 

spiritului. În contextul în care în societatea românească Biserica a fost prima şcoală a poporului, 

este evident că nu a existat o delimitare între cântarea bisericească şi educaţia muzicală. Educaţia 

muzicală, incluzând apariția materialelor didactice, s-a născut în Biserică. Intelectualii români din 

prima jumătate a secolului al XX-lea au subliniat deseori rolul esenţial al muzicii de a inspira 

trăirea frumosului, prin cultivarea sentimentului moral, religios, patriotic şi social. Informaţiile 

trecute în revistă în lucrarea de faţă arată că aşa au stat lucrurile până în 1948, când, după cum vom 

constata, s-a intervenit brutal în procesul educativ, pentru a se instaura o nouă direcţie în 

învăţământul românesc.  

Odată cu instalarea comunismului, cântarea bisericească a fost eliminată din educaţia 

muzicală. Lucrurile nu s-au oprit aici: din biografiile marilor compozitori au fost eliminate 

informaţiile privitoare la legăturile lor cu Biserica şi a fost trecută sub tăcere creaţia lor religioasă. 

Referirile la spiritualitate au fost scoase din educație, iar colindele, în rarele cazuri când se amintea 

de ele, erau legate de munca câmpului... din vremea dacilor. Muzica a fost subordonată ideologiei 

comuniste, devenind instrument de propagandă. 

După 1989, cântarea bisericească a reintrat în Şcoală şi în educaţia muzicală a elevilor, 

fiind semnalată necesitatea întoarcerii la concepţia lui George Breazul, reflectată în manualele sale 

de muzică, privind rolul valorilor naţionale şi universale, ce îmbina armonios cântările liturgice, 

creaţiile naţionale şi capodoperele muzicale universale. Lucrurile nu au evoluat însă într-o direcţie 

bună: în prezent, cântarea bisericească ocupă un loc tot mai redus în programa școlară de Educație 

Muzicală, pierzându-și rolul educativ-formativ și devenind cel mult o chestiune de cultură 

generală.  

În lucrarea de faţă ne-am referit la autori şi lucrări din perioada 1900-1950, cu precizarea 

că nu am abordat decât tangenţial folclorul religios (colinde, cântece de stea, versuri religioase 

etc.), considerând că acest subiect ar merita o tratare separată.  
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5. Structura lucrării 

În prima jumătate a secolului al XX-lea întâlnim o preocupare deosebită pentru educaţia 

muzicală a copiilor, ceea ce a condus la o înflorire a creaţiei muzicale destinate şcolarilor. 

Culegerile de cântece şi manualele de muzică alcătuite sunt o mărturie în acest sens, cântecul 

religios ocupând un rol esenţial, date fiind virtuţile lui educative.  

Capitolul I al lucrării conţine date bio-bibliografice ale creatorilor români de muzică pentru 

copii din prima jumătate a secolului al XX-lea, prezentaţi în ordine alfabetică. Ne-am referit în 

mod special la momentele mai relevante din activitatea lor didactică, cea care de altfel i-a 

determinat să alcătuiască lucrări muzicale destinate copiilor. Din acestea am extras cântecele cu 

conţinut religios-moral. Un fapt demn de remarcat este acela că multe cântece cu o tematică diversă 

(natură, şcoală, joacă etc.) au mesaj religios-moral, ceea ce ne arată că religiosul nu era un domeniu 

sau un sector separat de viaţă, ci se întrepătrundea cu celelalte aspecte ale copilăriei. 

Finalul primului capitol se referă la transformările care au avut loc în societatea românească 

între anii 1945-1950, când, odată cu eliminarea religiei din educaţie, a fost eliminat şi cântecul 

religios-moral. În această perioadă, pentru a se putea umple golul lăsat de absenţa cântecului 

religios, s-au creat ori s-au împrumutat cântece cu conţinut ideologic, ce cuprindeau ca nouă 

„religiozitate” devotamentul pentru personajele, partidul şi ideologia comunistă. 

Capitolul al doilea este o sinteză a viziunii autorilor români de cântece pentru copii din 

prima jumătate a secolului al XX-lea, cu privire la rolul cântecului religios în viaţa copiilor, cu 

implicaţii în actualitate. În viziunea autorilor de cântece pentru copii din această perioadă, cântarea 

bisericească nu ţine doar de domeniul religiosului, ci prin frumuseţea şi valorile ei, se extinde la 

întregul mod de viaţă al omului, înnobilându-l şi înfrumuseţându-l. Această putere transformatoare 

a cântării bisericeşti nu este pe deplin valorificată în zilele noastre, după cum vom constata în 

finalul capitolului al doilea. 

În concluzie, în lucrarea de faţă am făcut o trecere în revistă a opiniilor pe care muzicienii 

şi pedagogii din prima jumătate a secolului al XX-lea le-au exprimat, cu privire la muzica 

religioasă, în manualele şi culegerile de muzică publicate, dar şi în articole special dedicate acestui 

subiect. Textele analizate se dovedesc a fi adevărate pledoarii pentru locul cântecului religios în 

educaţia muzicală, făcute de personalităţi cu experienţă de decenii în actul educativ şi cu rezultate 

validate de trecerea timpului. 
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Cântecele pentru copii create în perioada menţionată ne descoperă şi faptul că autorii nu au 

văzut în cântecele lor un simplu divertisment prin care şi-au distrat copiii, ci, pornind de la plăcerea 

sau bucuria cântării, au avut în vedere fundamentarea lor axiologică, cântecul devenind un veritabil 

factor educativ, prin frumuseţe și pentru frumuseţe. De aceea, în colecţiile muzicale din această 

perioadă sunt prezente şi cântecele religioase, ca modalităţi de întâlnire cu Frumuseţea Supremă, 

cu Dumnezeu.  

Autorii de cântece pentru copii au promovat cântecul religios şi ei înşişi au creat cântece 

religioase destinate copiilor. Pe lângă faptul că are un rol esenţial în cadrul cultului, ca mijloc de 

comuniune cu Dumnezeu şi cu semenii, cântarea religioasă este un fundament al educaţiei, prin 

ancorarea copilului în lumea Împărăţiei lui Dumnezeu, şi este o sursă de podoabe sufleteşti, prin 

virtuţile pe care le cultivă în copii. Prin aceasta, ea antrenează puterile sufleteşti, înnobilează 

caracterul şi înfrumuseţează conduita copilului. 

Cântecul religios din creaţia pentru copii nu este o anexă a educaţiei, ci un fundament al ei. 

În manuale şi în culegeri, cântecul religios nu este un scop în sine, ci este o prezenţă firească, vie, 

deoarece mediul în care trăia copilul era încărcat de conştiinţa prezenţei lui Dumnezeu: dacă 

învăţa, îşi valorifica mintea luminată de Dumnezeu, dacă muncea, muncea prin puterea şi 

binecuvântarea dată de Dumnezeu, natura înconjurătoare exprima puterea, înţelepciunea, iubirea 

şi purtarea de grijă a lui Dumnezeu, iar joaca era însoţită de cuviinţa plăcută lui Dumnezeu. Aşadar, 

oriunde cânta (în casă, în şcoală, în biserică, în natură) şi despre orice cânta (despre copilărie, 

despre natură, despre patrie, despre viaţă), copilul cânta prezenţa lui Dumnezeu în toate. Astfel, 

descoperirea viziunii şi activităţii acestor creatori ne deschide noi perspective pentru educaţia 

muzicală, pentru promovarea valorilor evanghelice prin cântare şi pentru încadrarea într-un ritm 

liturgic al vieţii. 

În vremurile în care trăim, pe de o parte, se observă tendinţa de a vedea în muzică doar un 

factor de divertisment, chiar şi în manualele de muzică făcându-se simţită această influenţă, iar pe 

de altă parte, cântarea bisericească este văzută ca gen muzical destinat doar locaşului de cult sau 

sălii de concert. Cercetarea noastră ne descoperă că, păşind pe urmele creatorilor din prima 

jumătate a secolului al XX-lea,  se pot rezolva ambele probleme, în sensul în care autorii menţionaţi 

valorificau atât menirea axiologică a muzicii, cât şi funcţia educativă a cântării bisericeşti. 

De aceea, scopul demersului de faţă este acela de a aduce în actualitate cântecele pentru 

copii din prima jumătate a secolului al XX-lea, dar şi aspiraţiile creatorilor de atunci, şi 



12 

 

valorificarea acestora în zilele noastre. Considerăm că redescoperirea lor ne va ajuta să îmbogăţim 

nu numai repertoriile corale, ci mai ales sufletele copiilor.  

Nu în ultimul rând, la nivel practic, preoţii, dascălii sau cântăreţii bisericeşti, văzând 

strădaniile acestor pedagogi şi cântecele create de ei, pot fi impulsionaţi să organizeze coruri de 

copii, pe fundamente religios-morale. 
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