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Rezumat 
Numărătorile au făcut dintotdeauna parte din procesul nostru de 

maturizare, datorită nevoilor umane de exprimare prin astfel de creaţii şi 
datorită „elasticitatăţii“ lor, ele adaptându-se nevoilor noastre omeneşti. 
Despre numărători, adeseori, se spune în literatura dedicată, faptul că preced 
numeroase jocuri de copii. Se scandează (rar şi se cântă) cu scopul de a 
împărţi copiii în două sau mai multe grupuri, sau pentru a determina care 
copil va ţine ochii închişi cel mai mult, dar şi care va alerga şi care va căuta 
obiectul ascuns. Prin şirul de exemple şi variante vom arata existenta trei 
diferite  moduri de numărare care au fost sesizate în cursul cercetării. Este 
foarte important cine va număra în interiorul grupului de copii, fiindcă astfel 
acela se va ridica deasupra tuturor, reuşind se influenţeze „soarta“ în 
favoarea lui. Din punct de vedere conceptual, este greşită separarea 
numărătorii de jocul de copii, ea reprezentând o parte integrantă a acestuia. 
Cuvinte cheie: numărătorile, funcţia numărătorilor, moduri de numărare, 
modificările, variante 

În publicaţiile etnomuzicologice de până acum, materialele muzicale 
care se referă la folclorul copiilor, precum şi la folclorul pentru copii din 
partea sârbească a Banatului, sunt foarte limitate. În numeroase ţări europene 
din zilele noastre, la fel ca şi în Serbia, nu există un singur sistem de 
clasificare a tradiţiei muzicale vocale. Este interesant de subliniat faptul că, 
în mod obiectiv, clasificarea materialelor folclorice se deosebeşte de la 
monografie la monografie, chiar dacă acestea au acelaşi autor( FRACILE, 
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1995, p.127), lucru afirmat şi de către autorii care s-au ocupat de această 
problematică. Cu ocazia clasificării materialelor etnomuzicologice, mai întâi 
ne-am folosit de: utilizarea cântecelor copiilor, funcţia acestora, conţinutul 
lor tematic şi analizarea structurii muzicale a anumitor subcategorii 
folclorice a folclorului copiilor. 

După modelul cercetătorilor (FRACILE, 1995, p.127) care s-au 
ocupat de aceasta problemă clasificări a folclorului copiilor din Banatul 
sârbesc33, numărătorile sunt o subcategorie folclorică printre care sunt şi 
altele: 

 Numărătorile 
 Cântece-formule 
 Cântece legate de anumite jocuri de copii 
 Cântece cu tematica diversă (cântece de divertisment, cu caracter 

umoristic,cântece cu funcţia de învăţare a numerelor, cântece învăţate la 
grădiniţă, cântece interpretate în timpul postului Paştelui, cântece licenţioase, 
cântece licenţioase, cântece fără funcţii specifice). 

Trebuie de asemenea menţionat faptul că există şi cântece care sunt 
interpretate de copii în cadrul unor ritualuri, obiceiuri, de exemplu colinde. 
Având în vedere acest lucru, astfel de cântece nu intră în categoria 
repertoriului pentru copii de zi cu zi (obişnuit), ci ele sunt legate exclusiv de 
obiceiul Crăciunului. De aici provine şi nedumerirea unor etnomuzicologi, 
precum Emilia Comişel (COMIŞEL, 1982, p.16) şi Elizabeta Moldoveanu 
(MOLDOVEANU, 1980, p.88), care se întreabă dacă această formă de 
folclorul copiilor, care intră în categoria ciclului de obiceiuri de iarnă, nu ar 
trebui introdusă şi în categoria folclorului copiilor. Din punctul nostru de 
vedere, aceste cântece trebuie văzute ca fiind o formă a folclorului copiilor, 
dar totuşi trebuie separate de repertoriul copiilor de zi cu zi. Drept urmare, 
din acest motiv, acestea nu au fost incluse în paginile lucrării de faţă. 

Numeroşi autori au încercat să definească numărătorile. Totuşi, una 
din definiţiile către care merită să ne îndreptăm atenţia este cea dată de titlul 
ştiinţific al Eugeniei Cernea: „Prin numărătoare înţelegem textul rimat şi 
organizat ritmic, sau versificat, pe care un copil îl scandează, însoţindu-l cu o 
                                                             
33 FRACILE,(1989, 522), Formele folclorului copiilor sârbilor şi românilor din 
Voivodina,Lucrările Congresului nr. 26 al SUFJ, Sokobanja: „...distingem melodii care au 
fost dedicate copiilor, adică folclor pentru copii (cântece de leagăn, cântece interpretate în 
timpul jocului cu copiii) şi folclorul copiilor,... am stabilit următoarele forme în care pot fi 
incluse atât cântecele sârbeşti,  cât şi cele româneşti: numărători – la români sunt cunoscute 

sub denumirea de „numărători; cântece-formule, în care se oglindesc reacţiile copiilor în 
raport cu natura (sunt exprimate sentimente de bucurie, dorinţă, reacţia copiilor la păsări, 
melci, soare şi cântece alături de jocuri adecvate ale copiilor, care se desfăşoară sub formă 
de horă, sau se interpretează prin mişcări ale mâinilor, picioarelor etc.) 
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acţiune cinetică, prin care indică succesiv, cu braţul, la fiecare mişcare, câte 
un copil din grupul pe care îl are în faţa sa. Unitatea de timp a formulelor 
ritmice a numărătorilor este pătrimea. Ea corespunde timpului în care se 
execută mişcarea braţului, de la un copil la altul.“ (CERNEA, 1975, p.159-
184). Din vasta bibliografie pusă la dispoziţie vom expune  încă o părere 
venite din partea autorului care a analizat semnificaţia numărătorii: 

Numărătoarea este „ca un joc de voce în care adeseori este dificilă 
descoperirea oricărei calităţi semantice, respectiv semnificaţia cuvântului.“ 
(MICOV, 1987, p. 589-595) 

„Este considerat faptul că numărătorile sunt reprezentate, într-un fel, 
ca poezii ale copiilor fără un sens logic. În aceasta putem recunoaşte 
imaginaţia copiilor. Sunt frecvente scăderi sau adăugări de cuvinte. Se 
transmit pe cale orală şi supravieţuiesc deoarece copiilor le este oferită 
ocazia de a fi mereu introdus un conţinut nou, actual, în formulele 
tradiţionale, ceea ce pentru copii este distractiv, apropiat şi acceptabil. Prin 
aceasta, rolul şi semnificaţia lor de bază nu este afectată. Cuvintele din 
versurile copiilor sunt distorsionate şi nu au niciun fel de rol, sau sens, şi 
aparţin limbilor noastre materne, precum şi limbilor străine.“ 
(MARJANOVIĆ, 2005, p.28) 

Anumiţi autori numesc numărătoarea ca „formula de eliminare prin 
tragere la sorţi“. (LIFA,2001) 

„În creaţia verbală a copiilor, conform funcţionalităţii ei, 
numărătoarea ocupă un loc aparte. Aceasta este ca un fel de „vrăjitorie“, în 
care numărătoarea, şi nu copiii, vor determina cine va „vâna“, respectiv cine 
va efectua orice acţiune. Sensul numărătorii nu constă în numărarea 
jucătorilor, ci în alegerea unuia. Este ca un fel de obiectivare a „dreptăţii“ 
destinului, iar acel rol îi conferă un statut aparte. (BAŠIĆ,1958, p.246) 

Pentru elaborarea acestei lucrare, am folosit: 
• 80 de exemple de numărători din care  
• 67 sunt redate în limba română  (Ex. 1-67),  
• 11 exemple redate în limba sârbă  (Ex. 68-78),  
• 2 exemple în limba engleză   (Ex. 79-80). 
Colectarea integrală a materialului, înregistrarea acestuia, precum şi 

analiza melopoetică se bazează pe cercetări de teren efectuate personal, de 
mai multe ori, în perioada 25.05.1999 – 16.01.2012, în localităţile: Uzdin 
(Uzdin), Coştei (Kuštilj), Voivodinţi (Vojvodinci), Mesici (Mesić), Iablanca 
(Jablanka), Panciova (Pančevo), Doloave (Dolovo), Satu Nou (Banatsko 
Novo Selo), Zrenianin (Zrenjanin), Sălciţa (Sočica), Toracu Mic (Torak) şi 
Mărcovăţ (Markovac).  
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Materialul colectat al acestei subcategorii folclorice cuprinde 
intervale de vârstă de la 4 la 84 de ani, justificate din varii motive: primul 
motiv este cel temporal, pentru a se putea obţine o imagine exactă prin 
compararea materialelor culese cu înregistrările folcloriştilor menţionaţi. De 
fapt, multe exemple reprezintă variante ale aceleiaşi creaţii, dar tocmai 
datorită acestor variante putem urmări cursul lor evolutiv, dezvoltarea, 
metamorfozele pe care le suferă numărătorile copiilor care, în ciuda modului 
schimbat de viaţă, de gândire şi a progreselor tehnologice contemporane, 
printr-o minune totuşi persistă. Numărătorile au făcut dintotdeauna parte din 
procesul nostru de maturizare, datorită nevoilor umane de exprimare prin 
astfel de creaţii şi datorită „elasticitatăţii“ lor, ele adaptându-se nevoilor 
noastre omeneşti. Prin şirul de exemple şi variante vom dovedi că 
numărătorile au o semnificaţie esenţială în dezvoltarea psiho-fizică a 
copilului şi, implicit, în dezvoltarea umană în general. 

Funcţia iniţială a numărătorilor 
„În nicio altă situaţie de viaţă, copii nu au un rol atât de esenţial în a 

decide reguli şi respectarea consecventă a acestora ca şi în jocurile de copii“. 
(KAMENOV,2009, p.37) Despre numărători, adeseori, se spune în literatura 
dedicată, faptul că preced numeroase jocuri de copii. Se scandează (rar şi se 
cântă) cu scopul de a împărţi copiii în două sau mai multe grupuri, sau 
pentru a determina care copil va ţine ochii închişi cel mai mult, dar şi care va 
alerga şi care va căuta obiectul ascuns, de exemplu în jocul „cald-rece“. Dar 
separarea numărătorii de jocul de copii, considerând acest joc ca un fel de 
preludiu al jocului de copii, este deja o viziune greşită a noastră, a adulţilor, 
prin reducerea propriului ei sens. Adevărul este următorul: jocul începe de 
fapt în momentul în care se stabileşte care dintre copii va număra – în acel 
joc etern de superioritate şi dominare în interiorul grupului cu copii de 
aceeaşi vârstă. Numărătoarea nu este interpretată aproape niciodată de 
copilul cel mai mic ci, dimpotrivă, jucătorul care efectuază numărătoarea 
este „cel mai isteţ dintre copii.“ (ISPIRESCU, 1889, p.448) El stă în faţa 
celorlalţi şi, în timpul numărătorii, îl atinge (loveşte uşor) pe fiecare copil în 
zona pieptului (în dreptul inimii), pe umărul drept, sau pe pumnii întinşi în 
faţă. (EVSEEV,1994,53)Astfel, privind în ansamblu, „toate aceste gesturi 
reproduc mişcări rituale din practica contactului magic.“ (CHIŢIMIA, 1971, 
p.291) De aceea, e foarte important cine va număra în interiorul grupului, 
fiindcă astfel acela se va ridica deasupra tuturor, reuşind se influenţeze 
„soarta“ în favoarea lui. Din această cauză, din punct de vedere conceptual, 
este greşită separarea numărătorii de jocul de copii, ea reprezentând o parte 
integrantă a acestuia, ceea ce va fi confirmat, în numeroase feluri, în cursul 
acestei lucrări. Nu este nevoie să vorbim despre răspândirea numărătorilor 
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deoarece este cunoscut faptul că acestea reprezintă un element inevitabil şi 
foarte important în jocul de zi cu zi din întreaga lume, exact ca şi în cazul 
zonelor cercetate din Banatul sârbesc. 

Diferite moduri de numărare 
Există trei moduri diferite de numărare care au fost sesizate în cursul 

cercetării: 
a)  când numărătoarea este efectuată doar odată, pentru a stabili cine 

va vâna, alerga, sau căuta obiectul ascuns, ceea ce este tipic copiilor mai 
mici, care sunt recent incluşi în jocuri de grup.34   

b) când numărătoarea este efectuată de mai multe ori: „Numărătorile 
se repetă până când jucătorii (sau degetele) sunt prinşi (prinse) încă în cerc. 
Cine rămâne ultimul trebuie să ţină ochii închişi, pentru a-i căuta apoi pe cei 
care se ascund, sau să alerge, pentru a prinde pe oricare jucător.“ (PLANA, 
1970, p.433) În momentul acela, fiecare jucător primeşte dreptul de a număra, 
iar prin acest lucru obţine implicit şi dreptul la determinarea propriei „sorţi“, 
respectiv are şansa de a se „salva“, sau de a se „elimina“. 35Anumiţi autori 
afirmă că există anumite numărători care se aplică atunci când rămân numai 
doi jucători. (KNEŽEVIĆ, 2009, p.310) 

c) când se interpretează numărători sub formă de dialog, respectiv, 
atunci când copilul ales efectuează o numărătoare care se încheie cu o 
întrebare adresată direct copilului pe care a „picat“ ultima silabă. Un astfel 
de exemplu reprezintă numărătorile cu un anume dialog între jucători, în 
momentul interpretării numărătorii, precum în exemplul „Într-o calimară“ 
(Ex. 20). 

                                                             
34 Pentru cei mici, cea mai potrivită numărătoare pare a fi una cu puţine silabe/accente, 
cum este cea din Ex. 1. Este uşor de memorat şi totodată, copilul care o interpretează în 
grupul de doi sau de trei jucători, poate să se înceapă de la alt copil, ca să se asigure că mâna 
„destinului“ nu va pica pe el. Explicarea este simplă: 7 accente împărţite la 2 copii arată aşa: 
4+3=7, sau 7 accente împărţite la 3 copii arată aşa: 3+2+2=7. Nu este vorba de mâna 
„destinului“, ci de operaţiuni matematice simple, împărţirea şi adunarea până la 10. 
35Acest lucru despre secretul numărătorilor este explicat detaliat în: PLANJANIN (Simić), 
Kristina, (2014),Tipologia folclorului Românesc al copiilor din Banatul Sârbesc. 
Numărătorile.Bucureşti: Universitatea naţională de muzică din Bucureşti.(în manuscris) 
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Copilul pe care pică ultima silabă, trebuie mai întâi să spună repede, 
iar apoi să observe culoarea pe care o poartă, deoarece atunci se „salvează“. 
În urma întrebării adresate din partea copilului care interpretează 
numărătoarea: „Ai tu pe tine culoarea aceea?“, adresată copilului pe care a 
picat ultima silabă, acesta din urmă, are şansa de a se „salva“ doar în cazul în 
care poartă culoarea menţionată. Dacă faptul este confirmat, copilul care a 
numărat spune: „Atunci ieşi afară!“ În acest mod, prin adresarea întrebării 
copilului pe care a picat ultima silabă (adică „degetul destinului“), acestuia i 
se oferă şansa de a se salva. 

La fel este şi în exemplul „Pe caseta noastră“ (Ex. 39), doar că aici 
este adresată o altă întrebare, care va oferi posibilitatea copilului pe care a 
picat ultima silabă să îşi schimbe soarta, de această dată prin întrebarea „În 
ce direcţie o ia acest tramvai?“ (Ex. 39). 
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În acest caz, numărul de litere al răspunsului propus, privind un oraş 
sau ţară, vor determina „soarta“ copiilor, cu excepţia celui care numără. 

O astfel de modalitate de determinare a „soartei“ este caracteristică şi 
altor zone lingvistice. Iată şi un exemplu în limba sârbă: „Iš’o crveni auto 
svetom“ (Ex. 72) (Maşina roşie care se plimba prin lume), precum şi varianta 
sa: „Ide žuti auto svetom, gde je on stao?“ (Se plimbă maşina galbenă prin 
lume, oare unde s-a oprit?) (Ex. 71) 
 

 
O astfel de modalitate de numărare se practică şi pe alte meridiane, 

fapt dovedit şi de exemplul numărătorii interpretat de copiii din Detroit, care 
au fost nevoiţi să se mute la Coştei. Aşa este şi exemplul din limba engleză, 
precum şi varianta sa, în zona cercetată din Banat, notat sub denumirea 
„Bubble gum“ (Ex. 79, 80). Întrebarea adresată de copilul care numără este: 
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„How many wishes do you wish?“ (Câte dorinţe îţi pui?) (Ex. 79), respectiv 
„How many pieces do you wish?“ (Câte bucăţi doreşti?) (Ex. 80)  

 

 
 
Există şi exemple în care în momentul interpretării are loc „unirea“, 

adică fuzionarea a două numărători populare într-una singură, astfel ca 
rezultatul „soartei“ să fie modificat. Iată, de exemplu, două numărători 
cunoscute: „Unu, doi (şăge raţa pe gunoi)“ (Ex. 33) şi „Unu, doi, trei...“ (tata 
cumpără opinci) (Ex. 41), care s-au unit într-o creaţie unică, adică în 
numărătoarea „Unu, doi, şăgiă raţa“ (Ex. 35). 
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În exemplele anterioare s-a ajuns la fuzionarea penultimului vers din 

exemplul „Unu, doi, tri...“ (Ex. 35) cu primul vers al numărătorii „Unu, doi, 
trei...“ (tata cumpără opinci) (Ex. 41) într-o creaţie nouă, amplificată, „Unu, 
doi, şăgiă raţa“ (Ex. 35) care, aşa cum am menţionat mai sus, este compusă 
din două numărători. 
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Un fenomen similar de unire, respectiv fuzionare a două (sau mai 

multe) părţi de numărători, într-o creaţie complet nouă, este un fenomen 
cunoscut pentru această categorie folclorică. Probabil că s-a ajuns la unirea 
următoarelor numărători: „Unu, man, duduman“ (Ex. 31), împreună cu o 
modificare textuală în primele sale patru versuri, este complet identic din 
punct de vedere ritmic cu exemplul „Unu, manu, dudumanu“ (Ex. 32). 
Numărătoarea „Unu, man, duduman“ (Ex. 31), cu 5 formule metroritmice 
(respectiv versuri), s-a amplificat cu 13 formule metroritmice, respectiv 
versuri, în exemplul „Unu, manu, dudumanu“ (Ex. 32) 

Anumite părţi ale exemplului „Unu, manu, dudumanu“ (Ex. 32) le 
putem recunoaşte şi în unele părţi ale numărătorii „Unu, min’i“ (Ex. 28), ca 
pe unul din modurile în care a fost „croit“ acest exemplu. Astfel, versurile 8 
şi 9 din exemplul „Unu, manu, dudumanu“ (Ex. 32), reprezintă, de fapt, al 3-
lea şi al 4-lea vers din exemplul „Unu, min’i“ (Ex. 28), iar versul al 10-lea 
din exemplul „Unu, manu, dudumanu“ (Ex. 32), este identic cu versul al 7-
lea din exemplul „Unu, min’i“ (Ex. 28). 
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Ceea ce nu ştim, şi nici nu putem presupune sau demonstra, este dacă 
nu cumva exemplele de numărători se „croiesc“ de la simple la compuse, sau 
dacă cele compuse, precum exemplul „Unu, manu, dudumanu“ (Ex. 32), 
care este compus din 13 formule metro-ritmice nu cumva se „descompun“ – 
ceea ce ridică întrebări referitoare la arhetipuri de numărători, în raport cu 
unul „original“ mai vechi. Cu toate acestea, întrebarea se va dovedi 
marginală în această lucrare. „Croirea“ unei anumite numărători se 
realizează conform dorinţei din momentul respectiv a celui care interpretează 
numărătoarea şi depinde de inspiraţia lui, precum şi de cunoaşterea 
„secretului numărătorii“ (PLANJANIN-SIMIĆ, 2014) de care depinde în fel 
se va „remodela“ numărătoarea deja stabilită de către interpretul acesteia. 
Deci, dacă se va „scurta“ sau lungi numărătoarea, în ce mod şi cu ajutorul 
căror mijloace, sau va fi pur şi simplu reprodusă conform amintirii celui care 
o interpretează. Acest lucru depinde exclusiv de voinţa şi măiestria celui care 
„numără“ în jocul de copii.  

Ceea ce caracterizează numărătoarea şi o separă în mai multe privinţe 
de alte creaţii ale copiilor este multifuncţionalitatea ei, precum şi influenţa 
tuturor elementelor sale ascunse asupra dezvoltării generale a copilului. Modul 
de interpretare al numărătorii depinde de mai mulţi factori: de cunoaşterea şi 
creativitatea informatorului, capacitatea  de a „traduce”  anumite părţi ale 
numărătorii, necunoscute de acesta. De asemenea, depinde foarte mult şi de 
momentul culegerii, precum şi de durata acestia, vechimea numărătorii- adică 
„gradul de uzură” (modificări mai mici sau mai mari, de recunoscut sau de 
nerecunoscut). Modificările numeratorilor pot fi diverse, iar combinaţiile pot fi 
numeroase, neprevăzute sau chiar inperceptibile. (PLANJANIN-SIMIĆ, 2016, 
p.191) Într-o astfel de creaţie complexă cum este numărătoarea, nu trebuie 
căutat sensul cuvântului, ci sensul acţiunii. Deoarece sensul numărătorii nu se 
află doar în textul ei, nici în „numărarea“ jucătorilor, aşa cum se credea 
odinioară, ci se găseşte în toate elementele ei care formează un organism viu. 

Folclorul copiilor şi practicarea zilnică a acestuia de copii are un 
efect benefic asupra întregii dezvoltări psihofizice şi intelectuale a fiecărui 
copil în parte, a cărui potenţial se realizează cel mai bine în cadrul grupului 
de vârstă. De asemenea, întrebuinţarea zilnică a numărătorilor stimulează 
direct vorbirea, dicţia şi imaginaţia copilului preşcolar şi şcolar care, în cadrul 
jocurilor de copii şi prin numărătorile care le preced, îşi dezvoltă în mod 
spontan şi imperceptibil potenţialul lingvistic şi verbal. Analizând 
numărătoarea, ne vom da seama de faptul că nu există o pregătire mai bună a 
copilului pentru viaţă, îndeosebi la vârste preşcolare, decât prin aceste forme. 
Numai copilul care se joacă zilnic pot deveni o persoană independentă din 
punct de vedere emoţional, social şi creativ. 
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