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 Preliminarii. Despre importanța fondării pedagogiei muzicale pe valorile folclorului național s-

a scris mult; sunt cunoscute concepțiile și metodele de instruire muzicală ce se axează pe valorile 

folclorului, atât în educația muzicală generală cât și în cea muzicală de specialitate, inițiate în secolul 

XX în mai multe țări europene, în România, dar și în fosta URSS. Se știe că în România, personalități 

precum G. Breazul, C. Brăiloiu ș.a. au fundamentat și au inițiat învățământul muzical bazat pe folclor 

(în special, cel școlar). În Republica Moldova, aceste principii au fost împărtășite și promovate de 

Loghin Țurcanu, eminent om de cultură, profesor și teoretician al muzicii. Ne-a lăsat moștenire un set 

de manuale de solfegii – curs indispensabil în procesul de instruire muzicală specială, alcătuite în baza 

muzicii folclorice românești, destinat nivelelor începător și mediu de învățământ muzical special – 

școală de muzică, școală de arte, colegiu. De asemenea, este autorul manualelor de limbă română la 

teoria elementară a muzicii și armonie (cursuri susținute în limba rusă), care, în anii 1980, au deschis 

calea spre învățământul muzical de specialitate în limba maternă a românilor moldoveni din Republica 

Moldova.  

Trecut prin cruntele realități ale războiului, a foametei și greutăților anilor postbelici, Loghin 

Țurcanu și-a desfășurat activitatea între anii 1958-1993 la Colegiul de muzică Ștefan Neaga din 

Chișinău, fiind un profesor prin vocație, iubit și respectat, un adevărat părinte pentru studenți. Autorul 

acestui articol se află printre numeroșii săi elevi, care i-au urmat calea, susținând cursuri de solfegii și 

teorie a muzicii la aceleași Colegiu de muzică, dar și cursul de folclor muzical românesc, la Academia 

de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. Astfel, materialul de față reprezintă nu doar un omagiu 

celui mai iubit profesor, ci și o analiză a moștenirii sale, - peste ani, - bazată pe amintiri și pe propria 

practică didactică.  

Loghin Țurcanu și-a iubit nespus de mult neamul, astfel încât, într-o perioadă de suprimare a tot 

ce însemna suflare românească între Nistru și Prut, când în spațiul public se promova un folclor adaptat, 

compus, schimonosit de ideologia comunistă,  a știut să argumenteze necesitatea, să implementeze la 

modul practic, în procesul didactic și să promoveze pe plan național învățământul muzical-teoretic de 

specialitate bazat pe folclor. Manualele sale de solfegii și abecedarele de muzică (destinate claselor 

începătoare a școlilor de muzică și studenților fără pregătire muzicală de la colegiile de muzică) au 

însemnat în timp o sursă de folclor românesc nealterat, o mare parte din care a fost cules și notat chiar 

de el însuși.  



Manualele de solfegii și abecedarele de muzică semnate de Loghin Țurcanu (la unele coautor 

fiind Afanasie Țurcanu, fratele său, iar, mai târziu, și Ecaterina Dănilă, una din discipolele sale) (vezi 

bibliografia) reprezintă suporturi didactice pentru nivelul primar și mediu de învățământ muzical de 

specialitate, iar aprecierea acestora în practica didactică este confirmată prin utilizarea în școlile de 

muzică din Republica Moldova, pe parcursul a mai bine de 20 de ani. 

Vorbind despre repertoriul folcloric destinat studiului muzicii inclus în manualele vizate, l-am 

grupat, conform ponderii cantitative, după cum urmează: 

1. Repertoriu folcloric cules sau transcris de către autor (de bază). Fiind originar dintr-o 

localitate rurală din centrul republicii (Costești, Ialoveni, situată la circa 35 km de Chișinău) încă din 

anii copilăriei și adolescenței, Loghin Țurcanu a fost familiarizat cu muzica folclorică, cânta cu vocea 

și la vioară un larg repertoriu de melodii auzite acasă, dar și de la formația tradițională a lăutarilor din 

localitate.  

Deși autorul nu a indicat sursa melodiilor, trebuie să subliniem faptul că acestea acoperă practic 

toate genurile și speciile folclorului românesc – astfel, chiar în abecedarul pentru clasele 1-a, a 2-a, a 3-

a, a 4-a, găsim melodii din folclorul copiilor (Treci, ploaie, Ruța-Ruța), colinde, urături, hăituri, sorcove 

melodii păstorești, melodii de dans, cântece lirice, mai multe melodii din folclorul nupțial (Jalea miresei, 

Cântecul miresei, Dansul miresei, Cântec de nuntă,  melodii la jocul Zestrei, Vivaturi ș.a.) ș.a.m.d. O 

asemenea varietate contribuie nu doar la familiarizarea plenară a copiilor cu melosul popular, ci și la 

cunoașterea categoriilor folclorului, a repertoriului fiecărui obicei în parte etc. În mod deosebit, am dori 

să menționăm prezența speciei de doină, care, după cum se cunoaște, în acele timpuri era marginalizată 

din repertoriile „oficiale” ale cântăreților noștri, pe motiv că ar fi o relictă a trecutului oprimat al maselor 

și, prin urmare, incompatibilă cu mentalitatea noului „homo sovietucus”. De asemenea, în manuale, în 

special în cele pentru nivel mai avansat, sunt prezente romanțele și cântecele de lume – specii aproape 

necunoscute în viața muzicală „oficială” la acel timp – Ciobănaș cu trei sute de oi, Se scuturară 

trandafirii, Car frumos cu patru boi, Eu sunt Barbu Lăutarul ș.a. – melodii cântate în familiile de 

intelectuali, care mai păstrase acest repertoriu. De asemenea, autorul a inclus și bine cunoscutele romanțe 

pe versurile lui Mihai Eminescu – Pe lângă plopii fără soț, De ce nu-mi vii ș.a. 

În mod special am dori să menționăm prezența impunătoare a melodiilor instrumentale de dans 

–  hora, hora mare, jocul, brâul, bătuta, sârba, polca, geamparalele, ostropățul, bătrâneasca ș.a. – care 

sunt mai dificile pentru intonarea vocală la lecțiile de solfegii, însă, de regulă, foarte bine însușite de 

către studenții instrumentiști, pentru care acestea au constituit și o sursă de repertoriu. De menționat și 

prezența unor  dansuri locale, cum este Coasa, Bulgăreasca, Smolițica, Șaerul (dans de origine germano-

evreiască, răspândit în special în centrul Moldovei) ș.a.  

2. Repertoriu preluat de la interpreții de folclor de peste Prut, din anii 1960-1980 (Maria 

Lătărețu, Maria Tănase, Benone Sinulescu, Ion Dolănescu, Dan Moisescu, Angela Moldovan, Irina 



Loghin și mulți alții) iar acest fapt, ce ar părea astăzi mai puțin semnificativ sau chiar reprobator, este 

demn de amintit aici, întrucât la începutul anilor 1980, când au apărut manualele, acest gest constituia 

un act de curaj: amintirea despre tot ce era românesc era considerată aproape o crimă de stat. (Este 

cunoscut, că la radio și TV naționale, spre exemplu, exista o comisie care cenzura cu strictețe orice 

aluzie la vreo melodie „de dincolo de Prut”.) Deși cele mai multe din aceste melodii au fost notate în 

manual fără cuvinte, totuși, titlurile au fost păstrate (de ex., Dor de mamă, Radu mamei din  repertoriul 

Mariei Lătărețu, Nechează murgu-n obor (în carte intitulat Murgule, murgulețule) din repertoriul lui 

Dan Moisescu; Ghiocel din deal adus din repertoriul Irinei Loghin etc.).  

3. Melodii folclorice ale altor popoare: rusești, ucrainene, poloneze, franceze, maghiare, 

estoniene, letone, germane ș.a. – câte o melodie la fiecare lecție. Ponderea melodiilor rusești (care, în 

opinia noastră, reprezintă un compromis forțat, despre care astăzi putem vorbi și fără de care nu ar fi 

fost posibilă editarea manualelor în cauză) a fost oarecum echilibrată prin faptul că ele au fost  prezentate 

la două voci, conform specificului plurivocal al acestora.  

4. Aproximativ aceeași pondere cantitativă cu grupul precedent o au și  melodiile semnate de 

compozitorii moldoveni (E. Doga, I. Țibulschi, G. Mustea, I. Macovei, A. Țurcanu ș.a.), români (G. 

Teodosiu, Gh. Cucu ș.a.), și clasici (Mozart, Beethoven, Schubert, Ceaikovski, N. Rimski-Korsakov 

ș.a.) Sunt prezente și melodii din repertoriul coral semnate de compozitori clasici naționali, spre 

exemplu, de G. Musicescu (Iac-așa!; Răsai, lună ș.a.). Menționăm și melodiile patriotice, incluse în 

edițiile de după 1989: Hora unirii, Deșteaptă-te, române, Limba noastră , Hai să-ntindem hora mare 

ș.a. 

Structura manualelor de solfegii. Punând la baza studiului solfegiilor melodia folclorică, 

autorul a sistematizat procesul de studiu în lecții bine structurate. Fiecare manual conține un anumit 

număr de lecții (conform planului de studiu, curriculum) iar fiecare lecție conține, invariabil, un sistem 

de lucru ce constă din 12 forme de activități, pe care profesorul L. Țurcanu le urma, pas cu pas, neobosit, 

la fiecare lecție împreună cu studenții. Iată care sunt acestea: noțiuni de teorie (elementare sau mai 

avansate) a muzicii; exerciții în scris și la pian; intonarea gamelor, a secvențelor, treptelor, intervalelor 

și acordurilor; analiza auditivă (aprecierea la auz a acestora); dicteul muzical; învățarea cântecelor; 

solfegierea melodiilor. Autorii țin să remarce, că, în dependență de tema lecției și de nivelul de 

dezvoltare al elevilor, formele de lucru pot fi grupate, cele mai utilizate fiind 4 dintre acestea: solfegierea 

și învățarea cântecelor, intonarea exercițiilor, analiza auditivă, dicteul muzical . 

La fiecare formă de lucru, pe lângă efectuarea  practică a exercițiilor, L. Țurcanu focusa atenția 

asupra particularităților structurale ale melodiilor, analizându-le împreună cu elevii, pe plan teoretic: 

niciodată nu începea intonarea unei melodii fără a o analiza în prealabil. Elevul trebuia sa fie pregătit să 

indice: tonalitatea/modul, măsura și desenul ritmic specific, intonațiile specifice fiecărei melodii. De 

asemenea, profesorul obișnuia să facă unele remarci scurte, precise, legate de fiecare melodie în parte: 



melodie de joc, de ascultare, din repertoriul unui interpret sau, povestea unde sau de la cine a fost auzită. 

Această „pregătire prealabilă” pentru intonarea exercițiilor includea, evident și acordarea în tonalitate, 

ce ocupa un loc aparte, profesorul fiind foarte exigent în această privință. Elevul cânta nu doar trisonul 

tonalității, (în cazul unei melodii tonale), ci, obligatoriu, modul melodiei, cu numirea fiecărei trepte 

alterate. Uneori, acordarea dura câteva minute în șir, profesorul corectându-l și punându-l să repete de 

câteva ori. 

Merită sa vorbim aici și despre respectarea intonării curate a melodiilor folclorice în clasa de 

solfegiu la Loghin Țurcanu. În nici un caz nu era acceptată cântarea falsă, mai mult – era obișnuită și 

cultivată în mod susținut cântarea netemperată, începând chiar cu acordarea inițială. Elevii însușeau, 

încă de la primele etape de studiu, că semitonul cromatic nu este egal cu semitonul diatonic.  

În mod deosebit profesorul prețuia interpretarea artistică a melodiilor, cu respectarea cezurilor, 

a frazărilor, a indicațiilor metronomului și a diferitor devieri de tempo (ritenuto, etc.).  Putea fi citită pe 

fața sa satisfacția și plăcerea când cineva dintre noi depunea suflet în interpretarea sa. De asemenea, el 

obișnuia să indice în tema pentru acasă învățarea pe de rost, obligatoriu, la fiecare lecție, a câtorva 

melodii. Pentru noi, studenții, aceasta era o formă de studiu cât se poate de plăcută, pentru că aceste 

melodii le studiam împreună cu colegii, cântându-le în cor, la cămin, nu doar pentru lecții, ci când ne 

întâlneam și cu alte ocazii – la zilele de naștere ș.a. Și peste ani, îmi amintesc bine multe dintre aceste 

melodii și sunt sigură, că mulți dintre elevii săi pot afirma același lucru. Iată cum, pe lângă educarea 

memoriei muzicale,  profesorul ne-a sădit și dragostea de muzica neamului.  

Însușirea particularităților structurilor muzicale ale folclorului românesc în baza 

manualelor de solfegii analizate.  

Sistemele sonore. În fiecare prefață, autorul notează: „Manualul urmărește scopul de a 

familiariza elevii/studenții cu intonațiile și cu caracterul modal al muzicii populare moldovenești”, iar 

această idee poate fi urmărită și în activitățile preconizate în manual. Obiectivul preconizat de autor îl 

constituia studierea sistematică a structurilor modale specifice folclorului românesc, pornind de la 

premisa că muzica noastră populară are un caracter modal. Acest proces este preconizat, evident, prin 

aranjarea succesivă, conform creșterii dificultății modale a melodiilor, cât și prin exercițiile propuse. 

Unul dintre acestea are, în opinia noastră, un impact major în cunoașterea și însușirea  bazei intonaționale 

și modale a folclorului – cântarea (la pian și cu vocea) secvențelor (inelelor de secvențe sau „motivelor” 

într-un anumit desen ritmic) în toate varietățile modale ale unei game – natural, armonic, melodic, dublu-

armonic, frigic, lidic ș.a.m.d., în mișcare ascendentă și descendentă.  

Totuși, deși era un adept al educări și formării gândirii modale la elevi, în același timp, L. 

Țurcanu,  nu a ieșit din cadrul prestabilit al rigorilor teoriei muzicii academice. Astfel, în  acceptul său, 

cele mai „mici” segmente sonore sunt tetracordurile din care sunt formate modurile major și minor. 

Modurile populare diatonice sunt tratate ca varietăți ale acestora. Totodată, în manualele analizate, mai 



ales în cele pentru nivele mai avansate, sunt prezente destule exemple de melodii în moduri complexe, 

numite cromatice (în termenii etnomuzicologiei  contemporane – policordii, utradiatonice sau diatonice 

cu trepte alterate) și dublu-armonice (ce conțin două secunde mărite, numite astăzi cromatice). 

Comentând această situație din punctul de vedere al științei etnomuzicologice moderne, aceasta ar fi o 

lacună. Problemele neconcordanțelor dintre teoria occidentală și modurile, ritmica muzicii noastre 

populare au fost demult depășite în educația muzicală școlară românească, unde găsim exemple de 

manuale școlare (ca exemplu, amintim aici manualul de educație muzicală pentru clasa a 7-a semnat de 

V. Vasile ș.a. care conține numeroase exemple folclorice cu explicarea sistemelor sonore specifice 

muzicii românești). În Republica Moldova, cu regret, încă nu a avut loc racordarea teoriei muzicii și 

solfegiilor la realizările teoretice ale etnomuzicologiei românești. Și dacă pentru anii 1980 mai putem 

evoca scuza lipsei de acces la literatura de specialitate de limbă română, apoi astăzi această carență nu 

mai acceptă nici o scuză. Cu părere de rău, chiar și cei mai devotați profesori, care utilizează manualele 

lui L. Țurcanu de ani de zile, nu cunosc structurile sonore de bază ale folclorului nostru.  

Totuși, vom remarca aici că, urmând metodicilor generale de studiu a solfegiilor, Loghin 

Țurcanu a selectat, pentru nivelul începător de studiu, melodii în scări din două-trei-patru sunete, care 

se completează treptat, majoritatea fiind din folclorul copiilor.  

Profesorul era un adevărat maestru și în armonizarea melodiilor folclorice – fiind și profesor 

de armonie, cunoștea, știa să aplice și să scoată în evidență prin armonizare, cele mai fine intonații 

melodice. Fără a exagera, pot să afirm că era unul din cei mai buni consultanți în domeniu, la timpul 

său, mulți dintre muzicieni veneau la el pentru un sfat, pentru un acord mai „gustos”, mai interesant. (Se 

știe că anii 1970-1980 au fost marcați de dezvoltarea orchestrelor populare, la acel timp doar în Chișinău 

existând nu mai puțin de 10-15 orchestre, iar acestea necesitau orchestrarea și armonizarea materialelor 

interpretate. Exista chiar și un festival al prelucrărilor de folclor.). Deși, conform programului, solfegiile 

nu presupun armonizarea melodiilor folclorice, uneori el obișnuia să ne acompanieze în acorduri, 

respectând specificul  modal al melodiilor. 

Planul intonațional-melodic. În vederea formării auzului intonațional, a perceperii complexe, 

holistice a sonorităților specifice de bază ale melosului popular (elementul ritmic, modal-intonațional) 

dar și a intonării cât mai curate și corecte, melodiile folclorice sunt prezentate fără ornamente, oarecum 

schematizat. În prefață, autorul indică faptul că ornamentele au fost omise în mod deliberat, în scopuri 

didactice, enumerând, în același timp, cele mai frecvent întâlnite ornamente în muzica noastră populară 

(apogiatura simplă, dublă, triplă și multiplă, mordentul, trilul, glissando etc.), cu remarca: „autorii 

recomandă profesorilor și, în special, elevilor din clasele a V-a și a VI-a (și mai mari) să folosească unele 

ornamente la solfegierea melodiilor: apogiatura scurtă și mordentul superior și inferior). Totodată, în 

analiza fiecărui exemplu, studentul trebuia să indice toate intervalele și intonațiile specifice, să aprecieze 

și să definească cadențele și planul modal al melodiilor, să analizeze forma acestora.  



Ritmul. Tot în compartimentele introductive metodice, ce însoțesc fiecare manual, autorul 

explică principala particularitate a ritmului vocal în folclorul românesc, vorbind despre ritmul măsurat 

și nemăsurat, liber: „În doine, bocete, balade și în multe cântece se întâlnește ritmul liber, care se 

interpretează tărăgănat, cu opriri frecvente pe coroane, din care motiv nu conțin indicația metronomică. 

Majoritatea cântecelor și dansurilor populare moldovenești din acest manual au la bază ritmul măsurat.” 

[6, p.8]. De notat în acest context este și principiul axării studiului inițial al solfegiilor pe unitățile ritmice 

de optime și pătrime, ca expresie a silabelor accentuale și neaccentuate în muzica folclorică românească 

(principiul de bază bine cunoscut al giusto-silabicului), pe exemple ce se pliază perfect pentru 

„argumentarea” acestora, din folclorul ritualic de iarnă (colinde) și cel al copiilor (numărători, ghicitori 

ș.a.).  

Un loc aparte se acordă în manuale ritmului aksak, ca una  din expresiile pregnante ale 

specificului național românesc (în special, al graiului moldovenesc). Găsim numeroase melodii locale 

în măsura de 7/16 (de regulă, în gruparea 2+2+3) – Zestrea, Ostropăț, Geamparale.  

De asemenea, se remarcă melodiile de Șaer, în ritmul de dans, în măsura de 8/8 (în gruparea 

3+3+2).  

Melodiile la 7/16 și 8/8 erau savurate în mod deosebit de studenți, dar și de profesor, care, cu 

obișnuita lui exigență, ne îndemna să le interpretăm cât mai ritmat, cât mai exact, atrăgându-ne mereu 

atenția asupra acelei mici durate de șaisprezecime ce constituie esența aksakului. Dirijarea se efectua 

după schema de 3 timpi, în care unul sau doi din timpi era alungit.  

Una din „găselnițele” metodice ale profesorului L. Țurcanu este interpretarea unei și aceleiași 

melodii, la diferite măsuri. Pentru această activitate, era selectată o melodie în prealabil, pentru că nu 

fiecare melodie poate fi supusă unor asemenea „experiențe ritmice”, care de obicei era cântată solo sau 

de întregul grup de studenți, consecutiv, la măsurile 2/4; 4/4; 3/4; 3/8; 6/8; 7/16; 8/8. Era una din cele 

mai interesante forme de lucru la lecțiile sale,  întrucât la fiecare măsură, melodiile căpătau aspecte cu 

totul neobișnuite sau chiar deveneau de nerecunoscut.  

Elementele polifonice specifice melosului popular românesc nu au fost trecute cu vederea în 

manualele analizate. Chiar de la nivelul elementar, sunt prezente melodiile cu ison – se remarcat este și 

faptul că isonul este plasat de autor în anumite specii folclorice precum cântecul păstoresc sau colinda. 

Elemente de cântare antifonică (în duet sau în două grupuri de copii) apar, spre exemplu, în cântecele-

joc de copii (Curcubeu-beu). De asemenea, sunt propuse și melodii în canon, pe care autorul le selecta 

cu multă minuțiozitate și care erau cântate în clasă de obicei, în două grupuri. Melodiile la două voci, 

destinate însușirii intervalelor armonice (auzul armonic presupune abilitatea de a auzi intervalele și 

acordurile în simultaneitate) au fost selectate, în mod deliberat, după cum am arătat, din folclorul rus, 

întrucât natura melosului slav presupune prezența mai multor voci. Metoda de bază a interpretării 



acestora este cântarea simultană a celor două voci, cu vocea, la pian (cu mâna dreaptă) și cu dirijare (cu 

mâna stângă).  

Concluzii. Rezumând cele expuse mai sus, am dori să scoatem în evidență câteva repere 

esențiale:  

1. Melosul folcloric românesc, în învățământul muzical de specialitate, reprezintă un material 

didactic important, cu caracter complex, ce permite studiul aprofundat al solfegiilor și, implicit, a teoriei 

muzicii.  

2. Totodată, plasarea folclorului în cadrul studiului specializat al muzicii, oferă avantajul 

cunoașterii mai aprofundate a acestuia (în special, a structurilor sale muzicale).  

3. Se impune ridicarea la rang de obligativitate a utilizării manualelor axate pe folclor întrucât, 

pe lângă instruirea muzicală complexă, acestea constituie și un mijloc de cultivare la elevi a dragostei 

de țară, de neam, a spiritului patriotic și civic. 

4. Utilizarea, pe parcursul a circa 30 de ani, a manualelor de solfegii semnate de Loghin Țurcanu 

în învățământul muzical de specialitate din Republica Moldova argumentează tezele de mai sus: acestea 

constituie nu doar importante suporturi didactice (în special, sub aspect metodic și de conținut), 

contribuind la educarea multor generații de muzicieni, ci au contribuit la menținerea conștiinței naționale 

și promovarea folclorului într-o perioadă când aceasta a fost ținută sub obroc.  

 

Loghin Țurcanu 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Unul din manualele sale, ediția 2015  
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