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Educaţia, având drept finalitate formarea personalităţii umane, vizează obiective
majore, precum aspiraţia spre valori, disponibilitatea pentru valorizare, atitudini şi
comportamente corespunzătoare. Deschiderea spre nou în cultură şi valorizare trebuie să
pornească de la deschiderea spre valorile trecutului, iar deschiderea spre universalitate –
de la deschiderea spre naţional şi specific.
Folclorul, ca valoare etnopedagogică, reflectă psihicul omului care tinde spre
perfecţiune şi demnitate. Folclorul, ca formă a conştiinţei sociale, generează norme ale
conştiinţei umane în diferite situaţii de viaţă, norme legate de deprinderi, convingeri,
obiceiuri, tradiţii. Folclorul trebuie să ne arate cum se răsfrâng în sufletul poporului de
jos diferite manifestări ale vieţii, cum simte şi cum gândeşte poporul fie sub influenţa
ideilor, credinţelor, superstiţiilor moştenite din trecut, fie sub aceea a impresiilor pe care i
le deşteaptă împrejurările de fiecare zi [10].
În filozofia populară noţiunile de altruism şi egoism nu există. Există în schimb
multe cuvinte care denumesc aspecte ce acoperă parţial câte ceva din sfera lor. Pentru
altruism: iubire de oameni, iubire de pace, milă, iertare, sinceritate, recunoştinţă, respect
etc.; pentru egoism, contrariile componentelor altruismului. La baza moralei populare stă
iubirea, în sensul cel mai larg — iubirea care generează viaţa şi garantează existenţa
speţei umane. Multe zicători şi proverbe exprimă opţiunea iubirii: Rara întâlnire / e mai
cu iubire. Dragostea nu se face cu sila. Iubirea trece prin apă / nu se teme că se-neacă.
Ochii care nu se văd se uită. Unde este frică nu încape dragoste. [11]
Calităţile morale care se formează în relaţiile interindividuale şi care, în folclor,
sunt prezentate ca recomandări nu se opresc la cele menţionate şi ilustrate de noi mai sus.
Răul şi binele sunt feţele unuia şi aceluiaşi fenomen moral, îndreptat spre formarea
capacităţii de orientare în universul moral. Fiecare presupune pe celălalt. „Răul este
necesar. Dacă n-ar exista, n-ar exista nici binele. Răul este unica raţiune de a fi a binelui.
Ce-ar fi curajul fără primejdie şi mila fără durere?” (Anatole France) Alternanţa binelui
cu răul pot fi găsite şi în adagio-urile folclorice. Binele şi răul izvorăsc din aceeaşi inimă.
În inimă se topeşte şi binele, şi răul. Gândurile mari izvorăsc din inimă curată. Rana de
cuţit se vindecă; cea de la inimă niciodată. Morala populară intuieşte că există relaţii
umane care pot fi numite astfel, dar mai mult decât relaţiile, ea exprimă adevărul că
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pentru viaţă ceea ce contează este omul concret, care poate fi numit bun. Omul bun e ca
pâinea caldă. De omul bun şi de pâinea caldă nu te saturi niciodată. Şi câinele cunoaşte
pe omul bun. Într-un fel, pentru om, adevărul moral e mai de preţ decât adevărul
intelectual. Adevărul este uşa raiului. Adevărul, ca şi soarele, nu poate fi ascuns cu
palma. Dar a accede la adevărul (moral) nu-i lucru uşor întotdeauna: Adevărul umblă cu
capul spart.
Oricât de greu ar lua partea adevărului, poporul crede însă cu fermitate în puterea
lui. Şi lucrul acesta îl spune clar: Minciuna are picioare scurte. Vorba multă, fără
minciuni nu este. Opusă adevărului nu este numai minciuna, ci şi mai ales perfidia aparenţa adevărului fals. Umblă cu crucea-n sân şi cu dracul în inimă. Şi făţarnicul, şi
mincinosul nu-s însă de invidiat, pentru că: Pasărea vicleană cade singură în laţ. Tot
naşul are naş. [4]
Fiinţa umană ca personalitate caută să înveţe din experienţă toată viaţa. În lume
există şi binele, şi răul, şi adevărul, şi minciuna. Depinde de ceea ce am învăţat de la alţii
şi de la noi înşine, din viaţă. Şi binele, şi adevărul stau în puterea omului. Aceasta e
credinţa populară. În lumina acestei credinţe au fost şi sunt crescuţi copiii. Ceea ce
spunem despre bine şi adevăr e valabil şi pentru dreptate.
În materie de morală, gândirea elaborează concepte, care se străduiesc să contureze
situaţii relaţionale, fixate în expresii utile vieţii; a vieţii de zi cu zi şi a vieţii pe mai lungă
durată, în cadrul unor condiţii date - algoritmi morali, care apar şi dispar, în limitele
acestor situaţii sau condiţii. Şi putem spune: dacă maximele culte par uneori mai şlefuite,
proverbele populare sunt mai pline de sens, mai viguroase şi totdeauna mai durabile. Nu o
dată maximele culte nu-s decât prelucrări şi şlefuiri ale unor proverbe populare.
În procesul de elaborare a regulilor şi conceptelor de etică, gândirea omenească
tinde, ca şi în domeniul cunoaşterii propriu-zise, la noţiuni cu caracter mai cuprinzător, în
spaţiu şi timp, la categorii morale sau la ceea ce uneori au fost numite virtuţi cardinale.
Dacă ar fi să facem sondaje de opinie, la oarecare intervale de timp, suntem siguri
că cifrele statistice obţinute ar diferi - poate chiar mult - de la un moment la altul. E de
presupus totuşi că în epoci de inegalităţi şi tensiuni sociale, o categorie ca aceea de
„dreptate” s-ar bucura do o frecvenţă mai mare, iar în epocile şi situaţiile de relativă
stabilitate şi calm binele ar prevala.
În spiritul popular românesc, omul este nu numai parte a naturii, ci şi a societăţii.
În această calitate, el se alătură generaţiilor care duc neamul mai departe. De aceea
românul îşi cinsteşte neamul, patria şi strămoşii şi se îngrijeşte de urmaşi. Acest spirit al
neamului se sădeşte în sufletul copilului de mic, pentru că mai târziu ramura crescută
strâmb se îndreaptă greu [10].
Familiarizarea indivizilor cu viaţa socială depinde în mare măsură de cunoaşterea
relaţiilor de rudenie. Aceasta poate fi examinată ca una dintre mijloacele de educaţie
intercurturală. Rudele apropiate şi îndepărtate, fiind o componentă importantă a mediului
etnopedagogic, asigură includerea primară a individului în sistemul de legături sociale.
Pedagogia populară ca obiect de studiu al etnopedagogiei exprimă conştiinţa
pedagogică a poporului, înţelepciunea neamului reflectată în viaţa cotidiană este un
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proces firesc, parte integrantă a vieţii poporului, proces de revitalizare a valorilor
naţionale. În decursul vieţii omul se include treptat în sistemul complex al relaţiilor
sociale. Această interacţiune a omului cu societatea cuprinde completarea deprinderilor
simple cu cele de un grad mai complex.
Etnopedagogia nu poate rămâne indiferentă faţă de problemele mediului în care se
educă individul. Ţinând cont de faptul că aceasta din urmă educă şi formează
personalităţii calităţi ce optimizează stabilirea relaţiilor într-o societate, etnopedagogia se
ocupă cu studiul experienţei poporului, elucidează posibilităţile şi căile eficace de
realizare a ideilor ce ţin de educarea personalităţii etnice.
Educaţia populară este, de fapt, educaţie socială. De-a lungul istoriei omul a fost şi
rămâne a fi obiect şi subiect al educaţiei. Experienţa educativă acumulată de veacuri în
corelaţie cu cunoştinţele empirice controlate de practica vieţii alcătuiesc nucleul
pedagogiei populare.
În viziunea lui C. Cocoş, obiectivul educaţiei interculturale nu este cultura - aceasta
se referă la etnografie şi etnologie, - nici contactul dintre culturi (obiectul antropologiei),
nici relaţiile interindividuale sau intergrupale (obiectul psihologiei şi sociologiei), ci
discursul, ca perspectivă interogativă, manieră de vizare a fenomenelor. [3]
Respectarea principiilor etnopedagogiei în activitatea de educaţie este interpretată
ca una din condiţiile specifice în formarea conştiinţei umane în societate. Poporul,
urmărind evoluţia şi dezvoltarea societăţii, acumulează conştiinţe despre educaţie.
Pedagogia populară veritabilă s-a constituit în baza unei experienţe de educaţie, transmisă
din generaţie în generaţie. Această experienţă empirică transmisă din generaţie în
generaţie s-a transformat în obiceiuri şi tradiţii, într-o cultură educaţională bine conturată.
Poporul, bazându-se pe ideile populare şi tradiţiile educaţiei aduc, în convorbiri, exemple
din viaţă pentru a argumenta o zicătoare sau un proverb, folosit pentru a lămuri situaţii
concrete de viaţă ca generalizare a factorilor, întâmplărilor, fenomenelor pedagogice.
Normele de convieţuire, de comportare a oamenilor unii faţă de alţii, precum şi faţă
de societate, n-au apărut spontan, ele au fost elaborate de popor pe parcursul a mai multor
veacuri şi transmise noilor generaţii. Multe din normele morale sunt expuse în Sfânta
Scriptură. Ele au drept scop de a realiza asemuirea omului cu Dumnezeu [6]. Educaţia în
spiritul tradiţiilor populare din perspectiva ideilor etnopedagogice ajută oamenii să
înţeleagă că fiecare dintre ei constituie o parte a societăţii şi că i se solicită o atitudine faţă
de toţi membrii societăţii. O astfel de poziţie în societate influenţează soluţionarea
pozitivă a problemelor în societate.
Alte concepţii etnopedagogice care contribuie la formarea omului în societate sunt:
smerenia, îngăduinţa, sociabilitatea, nonviolenţa. Nonviolenţa este interpretată drept o
etică deosebită în ceea ce priveşte relaţiile interumane. Tradiţiile etnoculturale antice,
doctrinele religioase, concepţiile filozofice întotdeauna au fost orientate spre negarea
violenţei.
Un concept etnopedagogic care presupune dezvoltarea şi cultivarea calităţilor
umane în interacţiune cu alţi oameni şi cu societatea este educaţia morală. Ea stă la baza
formării unei personalităţi dezvoltate în context etnopedagogic. Morala se manifestă ca
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modalitate de viziune generală a lumii, ca cel mai eficient mijloc de reglementare a
contradicţiilor dintre bine şi rău, frumos şi urât, sfânt şi pângărit. [9]
Orice cultură etnică, stimulând dezvoltarea spirituală a generaţiilor, depune eforturi
sporite ca fiecare individ să fie educat în baza tradiţiilor culturale şi istorice. În acest sens,
pedagogia populară este o comoară inepuizabilă de înţelepciune populară, care educă
individul în spirit naţional şi general, ceea ce favorizează formarea personalităţii în
interacţiune cu alţi membri ai societăţii. [10]
Nicolae Silistraru ne prezintă trăsăturile şi proprietăţile caracteristice unei
personalităţi:
 fondul pozitiv al moralei - cinstea, colectivismul, dragostea de muncă, neîmpăcarea
cu imoralitatea;
 fondul situativ-condiţional - compromisul, viclenia, şiretlicul, neprihănirea;
 fondul negativ - egoismul, lenea, minciuna, ticăloşenia. [6]
Conţinutul valoric educativ ce stă la baza formării personalităţii este, de fapt, o
manifestare a dialogului spiritual între membrii unei societăţi, realizat la nivelul structurii
personalităţii, prin care se asigură schimbul de valori pe linia colectivitate - individ şi
viceversa. Creşterea sensibilităţii spirituale devine dependentă nu numai de factori
raţionali şi afectivi, ci şi de valorile culturale asimilate. Idealul educativ reprezintă un
model determinat de structurile sociale, economice, politice şi culturale, de unde apare
necesitatea da a selecţiona şi ierarhiza valoric obiectivele educaţionale. Idealul afectiv
vizează mai puţin interiorizarea valorilor sociale şi mai mult recunoaşterea de către
individ a unor reguli de comportare, iar însuşirea lor şi traducerea în acte de conduită se
face pe baza exemplului, prin imitaţie, şi nu prin înţelegerea necesităţii ori prin formarea
unei motivaţii interioare.
Conţinutul educaţiei umane din perspectivă etnopedagogică este orientată spre
cunoştinţe empirice, spre rezultatele dintre contactul direct al omului cu obiectele şi
fenomenele lumii înconjurătoare, dintre relaţiile pe care le stabileşte el cu semenii în
procesul convieţuirii sociale. Cunoştinţele empirice comportă o mare încărcătură intuitivă,
ceea ce le face mai accesibile decât cunoştinţele ştiinţifice.
Utilizarea proverbelor şi zicătorilor în activitatea educativă a indivizilor sunt legate
de dezvoltarea inteligenţei, gândirii, limbajului, aptitudinilor de comunicare şi a
capacităţilor de interacţiune. Valorificarea potenţialul educativ al proverbelor şi
zicătorilor prin perceperea sensurilor cu care acestea sunt folosite de autori permite
aplicarea învăţămintelor în diverse situaţii de viaţă cu care se confruntă omul în societate:
lupta dintre adevăr şi minciună, dintre dreptate şi nedreptate, rostul omului în viaţă etc.
[11]
Prin intermediul proverbelor şi zicătorilor se cultivă calităţi, precum inteligenţa,
perseverenţa, încrederea în forţele proprii. Acestea trezesc încrederea că poţi deveni
victorios în lupta pentru adevăr şi dreptate. Unele proverbe avertizează că uneori
sinceritatea nu este răsplătită aşa cum se cuvine, iar gândul cel bun se poate face „nevăzut
ca un strop de lumină”.
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Basmul permite dezvoltarea puterii indivizilor de a generaliza sensurile fireşti pe
care le pot primi unele fapte reale de viaţă. Prin antiteză, în basm se evidenţiază
modestia-îngâmfarea şi se scoate la lumină sentimentul.
Povaţa este una din metodele răspândite în pedagogia populară. Ea presupune
valorificarea experienţei de muncă acumulată şi atestată în proverbe, cugetări, maxime.
Prin povaţă mesajul educativ este codificat într-o expresie lingvistică cu o puternică
încărcătură morală. Poporul în calitate de educator impune cerinţe, orientează sau
controlează moralitatea indivizilor prin intermediul unei maxime, al unei cugetări, al unui
proverb sau al unui aforism: Seamănă la tinereţe, ca să ai ce culege la bătrâneţe; Nu
călca adevărul în picioare, dacă vrei să ai trecere la oameni; Cel ce învaţă continuu este
om drept, iar cel ce se crede învăţat, nu e înţelept. Aceste gânduri, care vizează felul
nostru de comportare acasă şi printre oameni, sunt nişte axiome veritabile în formarea
conştiinţei poporului.
Asemenea expresii condensează o bogată experienţă umană în domeniul
moralităţii, acoperă o gamă largă de fenomene, răsfrângându-se sub formă de îndemnuri
asupra componentelor cognitive şi afective ale conştiinţei morale.
În sistemul pedagogic al poporului, limba maternă este factorul şi mijlocul
primordial al educaţiei omului desăvârşit. Limba este o creaţie a omului, a poporului şi a
istoriei. Limba este cea mai vie şi cea mai trainică legătură ce uneşte generaţiile dispărute,
actuale şi viitoare ale poporului într-un tot viu, măreţ şi istoric.
Cuvântul „limbă” exprimă toate visele poporului, tot trecutul lui istoric, pe care se
clădeşte prezentul şi se făureşte viitorul. Limba este un sistem deschis care se autodezvoltă. Ea este un mijloc de comunicare umană, de interacţiune între membrii unei
societăţi, o armă importantă de cunoaştere, dezvoltare a conştiinţelor în toate ramurile
materiale şi culturale ale vieţii sociale. Prin intermediul limbii se transmite toată
înţelepciunea care îmbogăţeşte şi educă generaţiile în creştere.
Mediul reprezintă un factor important al educaţiei, autoeducaţiei şi educaţiei
reciproce a generaţiilor tinere. Din fragedă copilărie, micuţul începe să deprindă, să înveţe
toate de la cei mai mari. El n-ar putea înţelege fără ajutorul şi participarea maturului, n-ar
putea descoperi predestinaţia socială a obiectelor. Cu cât copilul e mai mic, cu atât mai
mult are nevoie de ajutor şi dirijare din partea adulţilor. Prezenţa particularităţilor
naţionale de grup raportată la stilurile educaţionale se reflectă asupra copiilor de diferite
naţionalităţi. Însă e necesară o atenţie sporită la deosebirile existente. Aceste deseori
trebuie interpretate ca particularităţi, şi nicidecum ca defecte.
Cu ajutorul rugăminţii se solicită oamenilor îndeplinirea benevolă a unei sarcini,
lăsându-le totodată libertatea de a decide în legătură cu momentul şi modul ei de
îndeplinire. Spre deosebire de ordin, rugămintea constă în solicitarea acceptării autonome
a cerinţei, de aceea refuzul îndeplinirii nu poate fi pedepsit, nu trebuie însă să se ajungă
aici. Prin felul în care sunt formulate şi prin tonul folosit, educatorii populari declanşează
asemenea mobiluri interioare, care se vor răsfrânge în mod inevitabil asupra conduitei.
Rugămintea nu înseamnă ştirbirea autorităţii, dimpotrivă, ea apare ca expresie a încrederii
ce i se acordă.
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Un loc aparte ocupă datinile şi obiceiurile de sărbători: de Crăciun, de Anul Nou,
de Paşti etc. Fiinţa umană s-a simţit dintotdeauna frate cu codrul, cu şesul, cu plaiul, cu
muntele, cu dealul şi valea, cu râul şi cu marea, cu azurul cerului. Din natură şi-a scos
pâinea cu sudoarea frunţii, în natură a doinit, a iubit şi s-a înfrăţit, pământul patriei l-a
apărat cu preţul vieţii şi în acelaşi pământ se odihneşte când trece la cele veşnice.
Speranţa şi încrederea îi sunt insuflate individului prin rugăciuni, pilde, invocări.
Iertarea în general este invocată prin rugăciuni şi spovedanii. Participarea la slujbele
religioase din biserică sau din afara bisericii (sfinţirea apei de Bobotează, sfinţirea
ţarinei), la datinile de botez, căsătorie, înmormântare, la cele de binecuvântare a turmelor
etc. stimulează formarea moral-spirituală a individului. În mentalitatea populară
divinitatea îi hotărăşte omului destinul, îl ajută, îl ocroteşte, îl dăruieşte cu haruri şi îi iartă
greşelile. Omul datorează divinităţii supunere, recunoştinţă, cinstire, purtare demnă de a-i
fi iertate greşelile. El este animat de încredere în Dumnezeu şi speranţă în ajutorul Lui şi,
totodată, se teme de pedeapsa dreaptă a lui Dumnezeu.
Tradiţiile populare influenţează educaţia umană. Opinia publică a satului,
comportarea strict reglementată exprimă respectiv un stil aparte de comportare. În
general, tradiţiile sintetizează experienţa pozitivă acumulată de-a lungul unei perioade
istorice şi se concentrează în organizarea periodică a unor activităţi ce marchează cele mai
semnificative momente din viaţa poporului sau a colectivităţilor cu interese comune. Ele
se caracterizează prin faptul că, odată ce sunt consolidate, se transmit prin generaţii,
devenind astfel puternice focare de atracţie şi concentrare a energiilor individuale,
repercutându-se pozitiv, inclusiv în plan moral, asupra activităţilor pe care le implică.
Toate metodele, care contribuie la formarea conştiinţei naţionale a copilului,
formează convingerea personalităţii. Pentru exemplificare, analizăm unele particularităţi
ale snoavei.
Snoava reprezintă un îndreptar de moravuri, fiind în acelaşi timp o reflectare a
moralei populare. Tot ceea ce se întâmplă în snoavă vine să corecteze defectele
oamenilor, să îndrepte ceea ce este rău în societate, instituind în acest fel valorile morale
ale adevărului şi dreptăţii. Ea se impune spiritual, ca un factor de echilibru social, prin
forţa sa modelatoare şi prin capacitatea ei de a contribui la progresul societăţii, prin
asanarea acesteia. Prin snoavă, oamenii devin mai buni, mai cinstiţi şi mai înţelepţi, căci
forţa de exemplificare a răului şi a tuturor aspectelor negative contribuie la o regenerare
socială a colectivităţii. Prin exemplele negative, pe care ni le oferă snoava, oamenii învaţă
să-şi corecteze defectele.
Comicul popular are menirea de a scoate în evidenţă tot ceea ce este urât şi rău în
societate cu intenţia ca prin râs să corecteze, restabilindu-se în acest fel echilibrul moral.
Ţinând cont de faptul că fiecare popor are comicul său naţional, care ilustrează spiritul
naţiunii respective, susţinem ideea că poporul nostru are un comic de o mare vitalitate,
bogat în cele mai subtile procedee şi modalităţi de exprimare.
Reproşul reprezintă o modalitate prin care poporul îşi exprimă nemulţumirea faţă
de un act moral care s-a realizat cu scopul de a evita sau preveni repetarea lui. Folosirea
abuzivă poate duce la instalarea unei stări de descurajare.
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La formarea personalităţii mai contribuie disputa, obişnuinţa, binecuvântarea,
rugăciunea, dorinţa, cerinţa populară, sugestia, aprobarea şi dezaprobarea, interzicerea,
lauda, pedeapsa, blestemul etc.
Nicolae Silistraru evidenţiază următoarele mijloace şi metode de educaţie,
recunoscute în popor: demonstrarea, învăţarea, exersarea, dorinţa de bine, încuviinţarea,
blagoslovirea, rugămintea, sfatul, reproşul, derâderea, ironia, umorul, negarea, blestemul,
jurământul, pedeapsa, sfârla, pişcatul, alungarea de la casă, snoava etc. Această enumerare
vorbeşte despre atitudinea conştientă faţă de muncă ca element al educaţiei interculturale
[6].
Analizând factorii şi metodele care influenţează formarea personalităţii etnice şi
impactul ei în societate, distingem mecanismele de reglare a comportamentului social de
pe poziţia eului. Conceptul eului înglobează toate cunoştinţele şi aprecierile individului cu
privire la sine. Conceptul dat se manifestă atât la faza conştientă, cât şi la cea inconştientă,
reflectând obiecţiile manifestate prin emoţii ale omului faţă de sine însuşi.
Orice individ aderă, de obicei, la un grup social cu care împărtăşeşte în comun o
serie de sentimente. Aceste sentimente se pot manifesta cu privire la familie, ţară,
popor, etnie, ideologie etc.
Interacţiunea indivizilor de aceeaşi vârstă le reglementează viaţa. Buna-cuviinţă se solicită
în toate activităţile cotidiene ale individului. Societatea pretinde de la fiecare membru al
ei cinste, corectitudine, întrajutorare, demnitate, prietenie, spirit de comuniune, ajutor şi
comportament adecvat. Demnitatea este virtutea cardinală a relaţiei omului cu sine.
Conţinutul poate fi redat prin expresii ca: a sta cu fruntea sus, a avea ruşine, a-ţi crăpa
obrazul (de ruşine), cuvântul dat, /jurământ curat etc.
În general, în formarea personalităţii din perspectiva etnopedagogiei au prioritate
interacţiunea om-societate, deprinderile de ordine, deprinderile de comportare civilizată în
viaţa socială, îngrijirea bunurilor proprii şi ale celor comune, vorbirea literară,
participarea la activitatea grupului din care face parte individul.
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