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Înţelegând importanţa creaţiilor populare, a tradiţiilor etnice în probarea unităţii 

naţionale, a continuităţii elementului autohton în spaţiul românesc, şcoala românească a 
manifestat în mod permanent interes pentru creaţia populară. Prin introducerea în manualele 
şcolare a unor texte aparţinând literaturii populare, autorii Programei de Limba şi literatura 
română au pus în circuitul instrucţiei şi al educaţiei bunuri de o excepţională valoare luate 
dintr-un bogat tezaur făurit de poporul român de-a lungul veacurilor. Această preocupare 
tradiţională se poate observa şi în manualele de limba şi literatura română. 

În conformitate cu cerinţele programei şcolare, profesorul de limba şi literatura 
română are datoria de a-l ajuta pe elev să-şi formeze o imagine cât mai corespunzătoare 
despre dimensiunile şi valoarea tezaurului nostru folcloric. Suntem răspunzători în faţa 
conştiinţei noastre de dascăli de limba şi literatura română în facilitarea cunoaşterii şi cinstirii 
milenarei noastre culturi materiale şi spirituale. Elevii trebuie să fie mereu pregătiţi şi 
interesaţi să cunoască ce s-a întâmplat altă dată în viaţa strămoşilor noştri, pentru că nimic nu 
poate fi pătruns în toate tainele lui, dacă este izolat în timp şi spaţiu. Între ceea ce este şi ceea 
ce a fost, mintea noastră, a dascălilor şi a elevilor, trebuie să întindă mereu punţi de lumină. 

Existenţa diferenţelor individuale între elevi a demonstrat că pentru o formare 
intelectuală adecvată este necesară o ofertă cât mai variată de instruire, capabilă să vină în 
întâmpinarea diferitelor interese, nevoi, ritmuri, stiluri de învăţare, etc. Manualele stimulează 
iniţiativa şi creativitatea la nivelul practicii şcolare, deoarece rămâne la latitudinea autorului 
de manual şi a învăţătorului / profesorului să organizeze instruirea în funcţie de obiectivele şi 
conţinuturile prevăzute în programele şcolare şi de propriile opţiuni privind progresia, 
abordarea metodologică şi interesele elevilor. 

Actualele manuale de limba şi literatura română oferă elevilor spre studiu texte variate 
din literatura populară, reprezentative pentru anumite specii şi genuri. 

Studierea programatică şi riguroasă a literaturii populare începe odată cu clasa a V-a, 
când elevii află principalele ei trăsături prin studierea basmului şi legendei. 

Pentru a defini şi ilustra specia basmului, autorii au ales texte reprezentative ca 
Aleodor Împărat sau Prâslea cel Voinic şi merele de aur, basme culese de Petre Ispirescu, 
care se numără printre textele literare obligatorii, destinate studiului aprofundat, conform noii 
programe şcolare pentru clasa a V-a. 

Valorificarea basmului în procesul de predare-învăţare a literaturii populare se impune 
datorită bogăţiei sale de sensuri şi de valori etice. Prin valorificarea basmului se poate ajunge 
la stimularea interesului elevilor, la angajarea lor în efortul de învăţare şi gândire creatoare şi, 
de aici, la exercitarea unei influenţe pozitive în procesul de formare a profilului lor moral. 
Realizarea acestui deziderat devine o realitate, pentru că basmele sunt opere literare 
universale prin teme, motive şi idei, printr-o anumită tehnică a povestirii şi o anumită factură 
a metaforei şi a simbolului, ceea ce le asigură o largă receptivitate şi totodată  caracterul de 
adevărate „cărţi de învăţătură”. 

Lectura basmului asigură atât lărgirea posibilităţilor de exprimare orală, cât şi 
dezvoltarea imaginaţiei, a puterii de fabulaţie şi de ficţiune. Pornind de la modelele oferite de 



basm (Prâslea, Greuceanu, Aleodor etc.) se pot efectua diferite tipuri de compuneri, prin 
intermediul cărora elevii pot să prezinte propriile idei şi sentimente izvorâte din cunoaşterea 
directă a diverselor aspecte de viaţă.  Studiind basmul ca operă epică şi valorificând creator 
conţinutul de idei datorită căruia se realizează un adevărat „tablou al vieţii”, avem 
posibilitatea să intervenim eficient în procesul de instruire şi formare a elevilor. 

Prin studierea basmului în clasa a V-a se urmăreşte însuşirea şi clarificarea noţiunii de 
basm, a conţinutului şi a formei sub care se materializează această naraţiune. Acest studiu se 
realizează prin raportarea permanentă a detaliului la totalitate, prin descoperirea relaţiei 
stringente dintre elementele formei şi ale ideii.  

Faptul că basmele alese spre studiu în clasa a V-a nu sunt reproduse în întregime în 
manualele alternative, ci fragmentar (urmând ca elevii să le citească acasă în întregime) 
dăunează înţelegerii din clasă a unităţii operei. În clasele V-VIII, lectura literară este 
necesară pentru ca elevii să ia contact nemijlocit cu textul literar, însă la fel de adevărat este 
că în zilele noastre, această lectură literară nu mai constituie pentru elevi una dintre atracţiile 
timpului liber. 

O altă realitate este că repartizarea basmului în manualele pentru ciclul gimnazial „nu 
este judicioasă sub raportul complexităţii acestei opere literare şi nu se face în temeiul unor 
criterii demne să conducă elevul la înţelegerea structurii şi funcţionalităţii basmului în cadrul 
literaturii”.1 În clasele a VI-a, a VII-a şi a VIII-a nu se mai studiază niciun basm, astfel încât 
înţelegerea basmului ca specie literară rămâne la nivelul la care acesta a fost predat la clasa a 
V-a. Aşadar, cu acest bagaj de cunoştinţe despre basm se va prezenta elevul în liceu, unde mai 
are prilejul să facă lectura Poveştii lui Harap-Alb de Ion Creangă. 

Studierea poeziei obiceiurilor de Crăciun şi de Anul Nou (colindele, Pluguşorul, 
Sorcova), poezie accesibilă acestei categorii de vârstă, completează primele noţiuni despre 
literatura populară ale unui elev de clasa a V-a. Considerat ca „poem al muncii agricole”, 
Pluguşorul ar trebui receptat mai mult în semnificaţiile lui în care aratul, semănatul, seceratul 
etc. devin hiperbolizări ale realităţii îmbinate cu momente de spectacol. Din experienţa 
noastră am reţinut că acesta este receptat mai mult pentru ritual şi spectacol decât pentru 
fabulaţie. 

Aşa cum se poate observa, în manualele alternative de clasa a V-a sunt inserate în 
majoritate specii literare care conţin acţiune. Autorii au ales bine aceste specii narative 
antrenante care se fixează cu mai puţin efort la această vârstă. La fel de uşor ar fi fost 
receptată şi ghicitoarea dacă ar fi fost introdusă în activitatea ludică a copilului, specie care 
lipseşte din manualele alternative. 

În clasa a VI-a, elevul îşi fixează trăsăturile definitorii ale operei folclorice (caracterul 
oral, colectiv, anonim şi sincretic) prin studiul a noi specii literare: doina şi balada populară. 

Doina, cea mai cunoscută specie din lirica populară, este ilustrată în manualele 
alternative prin texte culese din cele mai renumite colecţii (ale lui Vasile Alecsandri şi Lucian 
Blaga). Selectarea acestor doine (Doina, Măi bădiţă, floare dulce etc.) cu tematică diversă dă 
posibilitatea definirii acestei specii ca o creaţie specifică poporului român şi a unei clasificări 
în funcţie de diversitatea sentimentelor exprimate. Deşi la această vârstă elevii nu pot înţelege 
în toată profunzimea ei nota nostalgică a doinei, studierea ei este necesară, deoarece doina 
este o creaţie lirică care exprimă toată gama de simţire a neamului nostru. Referitor la 
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apartenenţa acestor poezii la specie s-au ridicat obiecţii, întrucât unii specialişti în folcloristică 
(Sabin V. Drăgoi, Tiberiu Brediceanu, Vasile Adăscăliţei etc.) au observat că identitatea şi 
personalitatea doinei sunt determinate de melodia specifică pe care sunt cântate versurile, 
aparţinând stilului numit de muzicologi „doinit”. 

Studierea baladei populare în clasa a VI-a (Toma Alimoş, Pintea Viteazul, Constantin 
Brâncovanul) oferă elevilor largi posibilităţi de interpretare şi rezolvă cerinţe majore ale 
predării speciei. Prin studierea acestei specii, elevul de clasa a VI-a îşi fixează atât trăsăturile 
generale ale literaturii populare (care privesc conţinutul şi forma textului), cât şi trăsăturile 
definitorii ale baladei ca specie populară, trăsături care vor fi reluate şi aprofundate în clasa a 
VII-a prin studiul comparativ al baladei culte. În comparaţie cu manualele tradiţionale, 
manualele alternative propun demersuri didactice care facilitează înţelegerea de către elevi a 
construcţiei antitetice a conflictului şi a personajului baladei populare, precum şi a 
caracterului dramatic al acesteia realizat prin utilizarea hiperbolei. 

Aceeaşi specie, balada, este reluată şi aprofundată în clasa a VII-a prin studierea 
baladei culte (Paşa Hassan de George Coşbuc, Moartea Căprioarei de Nicolae Labiş). În 
clasa a VII-a, elevii sunt, ca vârstă, suficient de mari pentru a participa la studiul comparativ 
al baladei populare şi al baladei culte. Textul baladei Paşa Hassan de George Coşbuc este, 
din punctul nostru de vedere, cel mai potrivit pentru a fi abordat atât ca accesibilitate, cât şi ca 
apartenenţă la specia baladei culte. Studiind acest text, elevilor li se oferă ocazia de a înţelege 
că mecanismul creaţiei şi circulaţiei în folclor este altul decât cel al literaturii culte. 

În manualele alternative de limba şi literatura română pentru clasa a VII-a se mai 
adaugă ca specii ale literaturii populare un grup de proverbe, zicători şi strigături. Aceste 
specii populare ilustrează modul de interpretare al omului din popor, al problemelor de viaţă, 
cu toate aspectele ei complexe. Chiar dacă la această vârstă inteligenţa copilului se dezvoltă în 
sensul receptării aspectului problematic al vieţii, proverbele şi zicătorile ridică probleme în 
actul de receptare. Proverbele marchează o vârstă a „răgazului” uman şi a întoarcerii spre 
sine, spre experienţa proprie, ceea ce îngreunează înţelegerea sensurilor profunde de către 
elevi. Proverbul este „filozofie populară”, este metaforă, el închide în structura lui un joc de 
limbaj mai greu de interpretat. Dificultăţi se întâmpină şi în diferenţierea proverbului de 
zicătoare (uneori chiar şi cele introduse în manuale nu sunt riguros selectate). Dacă profesorul 
va avea în vedere în predarea proverbului şi a zicătorii atât planul conţinutului, cât şi cel al 
expresiei, va putea obţine o diferenţiere clară şi o definire corectă a fiecărei specii în parte, 
făcându-i şi pe elevi să înţeleagă aceste deosebiri.  

Periplul studierii literaturii populare în gimnaziu se încheie în clasa a VIII-a cu 
studierea baladei populare Mioriţa, capodoperă a geniului creator al poporului român. Şi în 
actul de predare al acestei creaţii populare se impun din partea profesorului toate precauţiile, 
deoarece textul Mioriţei implică un întreg univers uman. Semnificaţiile ei privesc problemele 
majore ale omului cu implicaţii filozofice. Poporul român şi-a întruchipat ceva esenţial din 
făptura lui în mesajul complex al poemului mioritic. 

Interferenţa genurilor literare în structura acestei balade (epic, liric şi dramatic) poate 
crea elevilor necunoscute în receptarea mesajului textului, deoarece ei ştiu că în mod obişnuit, 
în balada populară predomină epicul. De aceea, profesorul trebuie să le explice elevilor că 
Mioriţa face excepţie de la aceste reguli şi că lirismul predomină aici. Din această 
perspectivă, ei vor putea comenta atitudinea ciobanului moldovean în faţa morţii, care a dat 
naştere unor interpretări foarte diferite. Elevii au posibilitatea de a comenta aceste puncte de 



vedere, aducând argumente sau contraargumente în susţinerea unor opinii, o analiză definitivă 
a Mioriţei fiind imposibilă, pentru că opera populară, ca orice operă de artă, este o operă 
deschisă. 

Analiza textului folcloric în şcoală trebuie făcută „dinăuntrul operei”. În cazul operei 
folclorice nu poate fi vorba de un text „încheiat” al unui autor, la care să ne putem referi ca la 
cel al unui scriitor. Analiza ca text singular devine dificilă şi aproape imposibilă. Interesul 
cercetării stilului se deplasează din sfera „autorului” pe seama „operei” şi prin aceasta în sfera 
„structurilor”, acestea fiind rezultatul strădaniilor a zeci de mii de generaţii de autori anonimi. 
Ei au adăugat cu fiecare individ, de mai mare sau de mai mic talent, şi cu fiecare secol trecut 
experienţa poetică a maselor, textul popular ajungând până la noi în forme modelate 
magistral. 

Consideraţiile cu privire la receptarea textului folcloric în gimnaziu sunt sumare şi 
incomplete în studiile metodice de specialitate. Considerăm că atât autorii programelor 
şcolare, cât şi autorii manualelor alternative ar trebui să acorde o atenţie mai mare receptării 
textelor populare în gimnaziu. 

Este necesară, în primul rând, o reconsiderare a numărului de ore acordat studierii 
operelor populare, care este insuficient. Pledăm, de asemenea, pentru completarea registrului 
de genuri şi specii literare folclorice, în aşa fel încât să fie ilustrate în manuale toate genurile 
literare prin creaţii populare accesibile şi reprezentative pentru vârsta elevilor. Propunem să se 
acorde o atenţie mai mare poeziei obiceiurilor calendaristice, care ocupă un spaţiu destul de 
restrâns în manualele de clasa a V-a şi a VI-a. Studierea poeziei obiceiurilor de iarnă ar putea 
fi completată cu poezia obiceiurilor de primăvară şi vară (Căluşul, Drăgaica, Paparudele, 
Scaloianul, Sânzienele etc.). 

Un capitol important al literaturii populare îl constituie obiceiurile familiale. 
Strigăturile, care se studiază în clasa a VII-a alături de proverbe şi zicători, ar putea fi studiate 
împreună cu unele cântece şi oraţii de nuntă. 

Despre teatrul popular nu se vorbeşte deloc în manualele şcolare din gimnaziu. 
Propunem ca acest gen să fie tratat în clasa a VII-a ca un capitol special, care ar fi foarte util 
elevilor care studiază genul dramatic din literatura cultă în clasa a VIII-a. La acestea se 
adaugă necesitatea includerii noţiunilor de teorie literară corespunzătoare. 

Programele şcolare actuale de limba şi literatura română propun spre studiu în 
gimnaziu creaţii populare reprezentative, ele neputând acoperi toată diversitatea genurilor şi 
speciilor literaturii populare. Înţelegerea fenomenului artistic popular se poate realiza însă şi 
prin desfăşurarea împreună cu elevii a unor activităţi extracurriculare (cercuri de folclor, 
simpozioane, vizite la muzee etnografice etc.),  precum şi prin propunerea unor discipline 
opţionale cu tematică de etnografie şi folclor. 
 


