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O istorie a cântecelor pentru copii in Anglia
Dr. Gillian Warson
In Anglia imnul pentru copii a fost un subiect de interes pentru credinciosi si educatori timp
de sute de ani. În aceasta lucrare voi încerca sa scot in evidenta câteva publicatii si realizari
care au influentat imnologia copiilor.
Stim ca, copiii au cântat imnuri inaintea anilor lui Hristos. Chaucer, în faimoasa sa
colectie The Canterbury Tales, descrie o scoala Crestina si despre copiii care învatau sa cânte
si mentioneaza cateva versuri scrise în onoarea fecioarei Maria. Dupa aceasta, prima primele
scoli publice avea o cartea de imnuri proprie, prima fiind publicata în 1674, care sugereaza ca,
copiii ar “trebui sa cânte inurile de dimineata si prânz într-un mod devotat”. Prima colectie cu
adevarat populara de imnuri pentru copii a fos Divine and Moral Songs for Children a lui
Isaac Watts, fiind publicata în 1715. El a încercat sa apeleze la mintile tinere folosind un
limbaj simplu si selectând subiecte interesante. Totusi, versurile descriau un fel de religie
stranie! Copiilor care nu se supuneau le era reamintit ca “exista un Iad groaznic-Cu o durere
infinita” (cântecul XI). Desigur Crestinismul era singura cale religioasa acceptabila care putea
fi urmata dupa cum ne spune cântecul VI, unde copiii cânta “Pentru ca am fost nascut în rasa
crestina”. Era asteptat de la copii sa se supuna iar ca cântecul XX ne este scris “Impotriva
lenei si nesupunerii”.
Aparitia Scolii Duminicale în 1780 a fost rezultatul unei griji în crestere de educare a copiilor
în principiile crestine. Cea mai faimoasa colectie a fost Hymns for Infant Minds de Ann si
Jane Taylor. In reclama primei editii ei scriau despre carte ca “adapreaza adevarurile biblice la
dorintele si simtamintele copiilor”. Versurile sunt un pic mai blânde decât cele ale lui Watt.
Totusi ei se mai adreseaza “copiii care nu s-au supus” si “copiii cu inima slaba”, dar exista o
speranta ca ei se vor îndrepta si vor scapa de amenintarile iadului. Aceasta carte a fost foarte
populara in 1868 si a ajuns pâna la editia a 47-a!
În timpul secolului XIX se credea ca educatie este foarte importanta. În imnurile pentru copii
acest lucru a fost demonstrat prin competitia dintre biserica conservatoare si cea
nonconformista. Tractarianii (Anglicani de rang înalt) au realizat ca au nevoie de o carte cu
imnuri pentru copii, aceasta fiind publicata de Frances Mary Yonge - The Child's Christian
Year în anul 1841. Majoritatea compozitorilor credeau acelasi lucru pâna la aparitia
volumului Hymns for Little Children de Mrs Cecil Frances. Aici gasim imnurile cu cea mai
mare influenta si popularitate, imnuri ca All things bright and beautiful, There is a green hill
far away and Once in royal David's city.
Popularitatea în crestere si deschiderea fata de imnul pentru copii a avut ca rezultat folosirea
lor în toate zilele saptamânii ca o metoda de învatare a cititului. Au fost asemenea texte în
multe reviste ale secolului 19. Aceste reviste erau adeseori oferite sub auspiciile unei
organizatii religioase. Un exemplu de asemenea revista este The Sunday at Home: A family
magazine for Sabbath Reading . Aceasta oferea compozilorilor spatiu pentru noile lor
compozitii.
Copiii trimisi la scolile cu plata cântau de asemenea imnuri în capela, unele fiind chiar creatii
de o splendoare nemasurata, compuse pentru a pune religia crestina în centrul veitii scolare.
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Majoritatea scolilor avea proprii lor compozitori în timp ce altele foloseau The Public School
Hymn Book , aparuta în 1903.
În cotrast cu preocuparile anglicane în ceea ce priveste calendarul bisericii, Metodistii nu
considerau ca în scoala Duminicala nu exista imnuri potrivite pentru adorarea
generala. Methodist Sunday School Hymn Book din 1879 contine o varietate de imnuri care
care sa acopere orice ocazie. Se credea în special ca acest volum va fi utilizat cu regularitate
la Serviciile Aniversare, sustinute în fiecare an pentru a sarbatorii viata si munca din scolile
Duminicale.
O alta contributie la imnurile copiilor a venit prin publicarea volumului Golden Bells . Scopul
sau era “punerea cântecelor Sionului” pe buzele baietilor si fetelor, fiind un mare succes. Între
1880-1925 s-au vândut peste 4 milioane de copii, multe dintre acestea gasindu-si locul în
caminele crestine. Multe din aceste imnuri se ocupa cu principiile morale ale caminului
crestin, comparând confortul vietii noastre trecatoare pe acest pamânt cu casa cereasca
asteptându-i pe cei credinciosi.
Secolul XX a adus o colectie majora în imnul pentru copii. The Sunday School
Hymnary publicat în 1905 de Carey Bonnner a fost descris ca “Imnologia sec. XX pentru
tineret”. Ea continea 622 de imnuri potrivite tuturor vârstelor. A fost printre primele carti
pentru copii care va vi divizata în sectiuni pentru a acoperi o varietate de ocazii si nevoi
educationale. Prima sectiune a fost dedicata copiilor mici; sectiunile urmatoare fiind dedicate
copiilor mai mari si contineau texte din biblie si din viata crestina. Popularitatea acestei carti
este indicata de faptul ca au fost publicate 24 de editii, ea nefiind înlocuita pâna la publicarea
cartii Sunday School Praise .
În primul sfert al sec. XX atitudinea fata de cântarea imnurilor s-a alterat subtil în timp ce
importanta cântarilor în scoli a crescut, imnul începând sa aiba un rol important în lectiile
muzicale scolare. Nevoia pentru un material potrivit a fost satisfacuta de volumele Songs of
Praise si The Church and School Hymnal. Textul avea o imagine moderna sustinuta de
melodii bine scrise si armonii potrivite fiind descrisa de contemporani ca fiind “o resursa
moderna pentru copiii din toate denominatiunile”.
Al doilea razboi mondial a întârziat publicarea urmatoarelor doua colectii semnificative
pentru copii, The School Hymn Book of the Methodist Church si S unday School Praise. În
acest timp se astepta ca lucrarile sa apara ti cântarea va fi condusa de pian sau orga. Una din
cele mai importante realizari continuta de The School Hymn Book of the Methodist Church a
fost ca imnul conventional a început sa fie înlocuit cu un nou tip de cântec – cuvintele nefiind
exclusiv pentru imn. Aceasta includea o varietate de texte ce provocau la gândire care au
început sa devina o caracteristica a imnologiei sec.XX. Sentimentalismul morbid, gasit în
unele imnuri pentru copii, a disparut complet. Totusi continutul majoritatii cartilor de imnuri
pâna la jumatatea sec.XX a ramas în mare parte conservator.
Multitudinea de schimbari culturale aparute în 1960 s-au reflectat în imnul pentru copii. Acest
lucru se poate observa în tipul textelor care au devenit disponibile cât si în modul de
prezentare. Youth Praise a fost prima colectie care va întâmpina si arata schimbarile includerii
corzilor chitarei si simboluri de-a lungul acompaniamentului de pian. Repertoriul se schimba
deasemanea si trendul noului tip de versuri a crescut prin alinierea la idealurile schimbarii si a
societatii multiculturale a anilor 1960. Un grup de carti cunoscute ca Faith and
Folki contineau o varietate de cântece care contineau teme ale libertatii, pacii si protestului.
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Totusi aceste carti ofereau un material suficient tinerilor si copiilor o carte de imnuri ce
reflectau noile sensibilitati ale erei. Aceasta gaura a fost umpluta de New Orbit . Aceasta a
marcat o dezvoltare semnificativa a imnului deoarece se astepta de la copii nu doar sa cânte ci
sa se si alature prin acompanierea cântecului cu instrumente muzicale. Ideea ca tinerii abia pot
cânta la pian a fost depasita; multe din cântece aveau ideea unui acompaniament de percutie
simplu si chitara.
În biserica a început sa se dea mai multa atentie nevoilor copilului în timpul serviciilor, acest
lucru aducând totusi propriile probleme. Din acest motiv a fost introdusa cartea Partners in
Praise .
Una dintre realizarile cele mai importante a fost cresterea implicarii televiziunii si radioului în
scoli. Serviciul de emitere catre scoli (BBC) producea un program saptamânal incluzând
muzica traditionala si contemporana. O suita de materiale a fost selactata în cartea Come and
Praise în 1978. Aceasta carte a avut un succes extrem, fiind urmata în 1988 de Come and
Praise în 1988. În ambele colectii imnurile au teme crestine celebrând activitatea lui
Dumnezeu în lume si reamintind tinerilor propriile responsabilitati. Totusi în Come and
Praise II s-a încercat o inovatie pentru cei care recunosc festivalele interconfesionale în
ansamblurile scolare. Mai mult, un numar de cultuir muzicale din afara Europei sunt
reprezentate prin melodii din Africa, Asia, Estul Mijlociu, Caraibe. A crescut grija pentru
subiect, în acest fel termenul de carte de imnuri s-a pierdut, începând sa însemne carti pentru
lauda si cântare ce contin o varietate de cântece din toata lumea. Un exemplu poate
fi Alleluya: Songs for thinking people.
În timp ce secolul XX s-a scurs si-au gasit calea multe subiecte noi. Chestiunile de mediu,
grija pentru planeta si conservarea resurselor naturale s-au adaugat subiectelor de egalitate
sociala, pace si saracie. Multe adunari de copii, ca si ansamblurile scolare cuprind credinciosi
si urmasi ai altor credinte decât cea crestina acest fapt reprezentând o noua provocare pentru
compozitorii imnurilor pentru copii. Cele doua carti Big Blue Planet si S ound Bytes sunt
exemple ale schimbarii de atitudine referitor la imnurile pentru copii.
Cântecul pentru copii în Anglia creste în mod constant si sunt sigura ca în anii urmatori vom
vedea multe abordari noi pe lânga vechile noastre favorite.

O istorie a cântecelor pentru copii in Anglia – Referinte
• Mediaeval singing – hymns to the Virgin Mary
• Isaac Watt's Divine and Moral Songs for Children – 1715
• Ann and Jane Taylor – Hymns for Infant Minds – 1810
• Frances Mary Yonge – The Child's Christian Year – 1841
• Cecil Frances Alexander – Hymns for Little Children – 1848
• Wesleyan Methodist Sunday School Hymn Book – 1879
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• Golden Bells - 1880s
• Public School Hymn Book – 1903
• The Sunday School Hymnary – 1905
• The Church and School Hymnal – 1925
• The School Hymn Book of the Methodist Church - 1950
• Sunday School Praise – 1958
• Youth Praise – 1966
• Faith Folk and Clarity – 1967
• New Orbit – 1972
• Come and Praise – 1978
• Alleluya: Songs for Thinking People – 1980
• Big Blue Planet – 1995
• Sound Bytes – 1995
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