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P r e fa ţ ă
Institutul de Filologie al AŞM a organizat, pe 22 octombrie 2013,
cea de-a VII-a ediţie a Colocviului Internaţional FILOLOGIA MODERNĂ:
realizări şi perspective în context european cu genericul Spiridon Vangheli:
scriitorul copilului universal.
La cele patru secţiuni ale Colocviului (Mitul copilăriei: viziune
interdisciplinară şi interculturală, Literatura română între protocronism şi
sincronism, Raportări ale devenirii istorice şi ale textualizării vârstelor umane
în literatura română din Basarabia, Literatura pentru copii: caracteristicile
limbajului) au participat circa 60 de cercetători lingvişti şi literaţi de la diverse
centre universitare şi academice din Republica Moldova şi România: Institutul
de Filologie al AŞM, Universitatea „Alecu Russo” din Bălţi, Universitatea
de Stat din Moldova, Universitatea din Tiraspol (cu sediul la Chişinău),
Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti” din Bucureşti, Universitatea
„Titu Maiorescu” din Bucureşti, Universitatea Naţională „Y. Fedkovici”
din Cernăuţi, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău ş.a.
Volumul de faţă reuneşte o serie de texte ale comunicărilor susţinute în
cadrul Colocviului, reflectând opiniile specialiştilor din domeniul ştiinţelor
limbajului şi ale literaturii, interesaţi de contribuţia scriitorului Spiridon
Vangheli la dezvoltarea literaturii naţionale şi universale şi la creşterea,
educarea şi dezvoltarea tinerei generaţii în spiritul umanismului. Or, creaţia
scriitorului este deschisă diverselor abordări ştiinţifice.
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CONTRIBUŢIA TRADUCTOLOGIEI LA PROMOVAREA
DIALOGULUI INTERCULTURAL
Dumitru APETRI
Institutul de Filologie al AŞM
Ion Heliade-Rădulescu remarca la timpul său: meritul traducerilor
constă în aceea că „aduc foloase în paguba nimănui”. Conducându-se de
acest adevăr, omenirea fortifică tot mai intens acest domeniu de activitate,
tălmăcitorii devenind, am putea spune, demolatori sârguincioşi ai
Turnului Babel.
Cultura românească, la rândul ei, a manifestat o largă deschidere spre
tezaurul literar universal în ce priveşte receptarea acestuia prin intermediul
versiunilor artistice. Au fost recreate în româneşte numeroase opere literare
ce aparţin culturilor avansate: franceză, germană, italiană, spaniolă, engleză,
americană etc.
În Republica Moldova, mai ales în a doua jumătate a secolului al
XX-lea, de asemenea s-a tradus mult. În perioada 1924-2000 editurile
au scos la lumină peste două mii de cărţi, cu preponderenţă versiuni
din literatura rusă şi cea ucraineană, zeci de opere folclorice. Literatura
originală nefiind promovată la modul cuvenit de politica totalitară,
s-a ajuns la situaţia când, pe la mijlocul anilor ’70, mai mult de jumătate
din cărţile editate erau tălmăciri.
„Traducţiile”, trezind interesul publicului filolog şi parţial al celui
larg, au fost însoţite, nu chiar adesea, de comentarii critice semnate
de istorici şi critici literari, creatori de opere beletristice şi chiar de
tălmăcitori. Printre autorii de studii traductologice se numără următorii
filologi-cercetători din dreapta Prutului: Paul Cornea (Traduceri şi
traducători în prima jumătate a secolului al XIX-lea, în volumul De la
Alexandrescu la Eminescu: aspecte, figuri, idei, Bucureşti, 1966), Sara
Buium (Probleme ale teoriei traducerii, Bucureşti, 1977), Gelu Ionescu
(Orizontul traducerii, Bucureşti, 1981), Elena Loghinovschi (Eminescu
în limba lui Puşkin, Iaşi, 1987 şi Eminescu universal. Spaţiul culturii
ruse, Bucureşti, 2000), Emil Iordache (Semiotica traducerii poetice,
Iaşi, 1994), Valentin Moldovan (Teoria şi practica traducerii, Timişoara,
1995), Andrei Bantaş şi Elena Croitoru (Didactica traducerii, Bucureşti,
1998), Magda Jeanrenaud (Universaliile traducerii, Iaşi, 2006), Alexandra
Denisa Igna (Receptarea liricii expresioniste germane în literatura
română, Cluj-Napoca, 2007).
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Ştiinţa despre traducere este găzduită într-un compartiment separat şi
de serialul de lucrări „Comunicare profesională şi traductologie”, publicate
la Editura Politehnica din Timişoara începând cu anul 2002. Primul volum
întruneşte materialele Conferinţei cu participare internaţională din Timişoara
(4-5 octombrie 2001), următoarele opusuri – lucrările conferinţelor
internaţionale care s-au desfăşurat în continuare.
Respectiv, şi la Chişinău au apărut câteva lucrări ce ţin de domeniul
traductologiei: Cuvânt despre traduceri (1968) şi O artă dificilă (1972) de Mihail
Bruhiş, traducerea din rusă în română (1999), Comunicarea prin traducere
(2001) şi Traducerea din perspectivă semiotică (2006) de Irina Condrea.
O lucrare ce are întru câtva tangenţă cu cele menţionate a apărut în 2009 la
Cahul: Traducerea artistică şi literatura comparată de L. Balţatu.
În 2004, la Chişinău a văzut lumina tiparului colecţia de antologii
„Literatura din Basarabia în secolul XX”: poezie, proză, dramaturgie şi eseu.
Colecţia o încheie volumul Traduceri din poezia universală, care inserează
un studiu amplu despre versiunile realizate din poezia universală, semnat de
scriitorul Leo Butnaru. În postfaţa volumului, Barbu Cioculescu îşi exprimă
admiraţia faţă de activitatea celui mai de seamă tălmăcitor din spaţiul basarabean
– Igor Creţu: 60 de volume de traduceri – „o incredibilă recoltă auctorială”
(p. 258). Această imensă contribuţie a eminentului scriitor şi-a găsit reflectarea
în peste 40 de lucrări (profiluri literare, medalioane, studii, articole şi recenzii)
care, adunate din diverse publicaţii şi volume, au făcut obiectul principal al cărţii
Igor Creţu, maestru al cuvântului (Chişinău, 2012), întocmită de Dumitru Apetri.
Ediţia bibliografică îl prezintă pe acest poet şi tălmăcitor ca veritabil ambasador
al culturii artistice universale în spaţiul spiritualităţii româneşti.
În 2006, subsemnatul a publicat studiul monografic Dialog intercultural.
Aspecte ale receptării literare, în centrul căruia se află problema receptării
beletristicii ucrainene în Republica Moldova în perioada 1924-1984. În plan
teoretic, studiul se impune ca un model de cercetare a procesului de receptare
a unei literaturi naţionale în alt spaţiu cultural. Studiul a fost urmat în 2008 de
volumul Arta replăsmuirii artistice, ce tratează un şir de aspecte teoretice şi
aplicative privind traducerea artistică şi fenomenul amplu al receptării literare în
cadrul comunicării literelor româneşti cu cele est-slave.
Domeniul traductologiei s-a îmbogăţit în ultimii ani cu trei lucrări semnate
de profesoara universitară Ana Guţu: Exégèse et traduction littéraire (Chişinău,
ULIM, 2005); Théorie et practique de la traduction. Suport didactic (Chişinău,
ULIM, 2007); Ecrits traductologiques – Scrieri traductologice (Chişinău,
ULIM, 2012). Cea recentă, după cum a constatat Pierre Morel, profesor
universitar în Canada, „a pus bazele academice de pregătire a traducătorilor
şi interpreţilor în Republica Moldova” (vezi cotidianul Timpul, 16.III.2012,
p. 23). Compartimentul traductologiei este susţinut în ultimul timp şi de revista
ştiinţifică Intertext, editată de Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
(din 2007 până în prezent au apărut 7 volume dublate), precum şi de publicaţia
Francophonie (2006-2014), acelaşi editor.
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Utilitatea lucrărilor menţionate e de la sine înţeleasă, întrucât este evident
şi indiscutabil rolul pe care îl au operele tălmăcite în procesul de democratizare
a limbii, ştiinţei şi culturilor naţionale, în consolidarea anumitor curente şi metode
de creaţie, în evoluţia creativă a genurilor şi speciilor literare, în definitiv – în
susţinerea nobilului schimb de valori artistice.
Până la apariţia cărţilor pomenite şi în perioada editării lor, literatura
tradusă a fost însoţită de un şir de comentarii critice în diverse culegeri
tematice şi de altă natură, în reviste, almanahuri şi ziare. Reţinem
doar numele câtorva personalităţi din dreapta Prutului: Al. Philippide,
P. Cornea, Al. Duţu, S. Grigorescu, P. Caraman, R. Munteanu, C. Ciopraga,
R. Vulpescu, Al. Dima, Irina Mavrodin, O. Crohmălniceanu, Nina Cassian,
L. Cotorcea etc., dintre scriitori: T. Arghezi, D. Botez, Şt. A. Doinaş ş.a.
Menţionăm şi câţiva autori din arealul est-prutean: Argentina Cupcea-Josu,
Al. Dârul, C. Popovici, H. Corbu, I. Pavelciuc, V. Pohilă, I. Eţcu, E. Levit,
P. Starostin, V. Leviţchi, A. Cosmescu, A. Busuioc, L. Balţatu ş.a.
Materialele consacrate traducerii, apărute în spaţiul românesc din dreapta
Prutului, sunt, în comparaţie cu cele din Republica Moldova, mai numeroase
şi adesea mai consistente, mai elegante ca stil, dar şi aici lipsesc studiile
monografice care ar generaliza domenii şi aspecte ample, cum ar fi literaturile
romanice (în totalitate, în anumite grupuri sau în particular) recreate în limba
română, literaturile germanice, slave etc. sau, să zicem, literatura artistică română
transpusă în limbile înrudite sau în alte familii de limbi.
Ar prezenta un interes sporit şi studiile care ar lua în discuţie
tălmăcirile în română ale scrierilor ce aparţin unui anumit gen literar,
unei anumite metode de creaţie. S-a acumulat material suficient pentru
a elabora lucrări ample despre procesul de replăsmuire în alte limbi
a operelor unor scriitori români de prestigiu mondial (Mihai Eminescu,
Ion Creangă, I. L. Caragiale, Ioan Slavici, Liviu Rebreanu, Tudor Arghezi,
Mihail Sadoveanu, Lucian Blaga, Nichita Stănescu, Marin Preda ş.a.), ale
unor scriitori străini în limba lui Eminescu (în acest sens avem câte ceva).
S-a întâmplat că filologia română, care este avansată, cu renume în
Europa şi chiar în lume, a rămas în urma altor ţări în privinţa sistematizării
după anumite criterii şi a publicării în volume separate a materialelor de ordin
traductologic. E necesar să menţionăm că presa românească a întreprins câteva
acţiuni valoroase de sistematizare a opiniilor despre tălmăcirea artistică.
Ne referim la revistele Secolul XX (anii 1971, nr. 4; 1973, nr. 1; 1974,
nr. 5-6); Limba română (1975, nr. 5) şi Limbă şi literatură (1974), care în
anii ’70 au găzduit rubricile: Traductibilitatea poeziei româneşti; Traducerea
– descoperire şi identificare a propriei originalităţi; Momente semnificative
din opera de traducere a literaturii universale; Opera eminesciană în diverse
limbi; Aspecte interdisciplinare ale traducerii.
Mai multe ţări, printre care Franţa, Germania, Marea Britanie, SUA,
Bulgaria, Polonia, fostele URSS şi Cehoslovacia, actuala Ucraina, dispun de
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ample investigaţii monografice, iar unele dintre ele – de lucrări în serie intitulate
Problemele traducerii, Măiestria tălmăcirii, Caiete ale traducătorului, Teoria
şi practica tălmăcirii ş.a. La Paris, de exemplu, apare lunar, încă din anii ’50 ai
secolului al XX-lea, una dintre cele mai prestigioase publicaţii din Europa: Babel.
Revue internationale de la traduction. Prin urmare, se impune ca un imperativ al
filologiei româneşti inaugurarea unui serial de volume de tip traductologic.
Traducerea artistică aduce în contextul receptor lumea de idei
a originalelor, varietatea de chipuri literare şi de imagini artistice, specificul
manifestărilor etnopsihologice, în linii mari – viziunea scriitorilor asupra
anumitor realităţi sau universul imaginar creat de ei. În cazul operei inovatoare,
traducerea vine să îmbogăţească perimetrul receptor cu anumite mutaţii calitative
în cadrul genurilor, speciilor literare şi al stilisticii.
Printr-o formulă mai generalizatoare, am putea spune că textele traduse
aduc imaginea ţării pe care o reprezintă tezaurul literar corespunzător. Cultura
receptoare va putea dispune de imaginea autentică a spaţiului donator doar
atunci, când vor fi alese pentru transfer operele cele mai reprezentative şi mai
inovatoare. În consecinţă, e de datoria traductologiei să vegheze cu stricteţe şi cu
deosebit discernământ selecţia operelor de tradus şi calitatea versiunilor.
În secolul al XX-lea, Republica Moldova a contactat tezaurul literar
universal (în primul rând, literatura rusă şi ucraineană) într-un mod intens.
Am spus mai sus că pe la mijlocul deceniului opt tălmăcirile prevalau
ediţiile originale. Spre regretul nostru (al tuturor!), o parte considerabilă
a acestei producţii nu reprezintă ceea ce au mai valoros literele donatoare.
Ca lipsuri regretabile îi considerăm pe scriitorii ruşi M. Zoşcenko,
A. Soljeniţân, A. Platonov, B. Pasternak, M. Bulgakov, V. Dudinţev, B. Mojaev,
V. Grossman, Anna Ahmatova, A. Bek, Marina Ţvetaeva, pe ucrainenii
I. Kocerga, A. Levada, M. Zarudnâi, L. Kostenko. Aceştia nu sunt unicii creatori
de valori literare ieşite din comun care au fost ignoraţi.
Critica literară din Federaţia Rusă susţine irevocabil că anume
personalităţile menţionate au creat operele clasice ruse din secolul al
XX-lea, că astfel de realităţi de un pronunţat dramatism şi de o enormă
amploare cum sunt colectivizarea, industrializarea, al Doilea Război Mondial
şi alte faţete complicate ale perioadei inter- şi postbelice trebuie studiate după
operele acestor scriitori. E vorba, în primul rând, de romanele Cevengur şi
Groapa de fundaţie de A. Platonov, Ţărani şi ţărănci de B. Mojaev, Maestrul
şi Margarita de M. Bulgakov, Viaţa şi destinul de V. Grossman, Nu numai cu
pâinea cea de toate zilele şi Veşminte albe de V. Dudinţev, Doctorul Jivago
de B. Pasternak ş.a. Acestea-s cronicile artistice autentice ale complicatelor şi
profund dramaticelor etape prin care au trecut toate popoarele întrunite în marele
imperiu euroasiatic.
O atare situaţie (lipsa operelor pomenite) este consecinţa amestecului
incompetent şi brutal în sfera culturii a ideologiei totalitare. Să nu fi existat
acest amestec, interpretarea critică, ca formă de receptare valorică a producţiei

11

traduse, s-ar fi manifestat mai exigent, mai pregnant şi, bineînţeles, cu o utilitate
mult mai înaltă. E regretabil faptul că traductologiei i-a lipsit cutezanţa de a se
opune dictatului ideologic, care a durat vreo patru decenii la rând şi a periclitat
natura nobilă a dialogului intercultural.
Totuşi, nu am fi obiectivi în măsura cuvenită dacă am evita să precizăm că în
perioada de dominaţie a ideologiei totalitare s-au înfăptuit şi lucruri demne de preţuire.
Ne referim la prezenţa în arsenalul de tălmăciri a unor corifei ai literaturii universale,
cum sunt Homer, Eschil, Ş. Rustaveli, W. Shakespeare, Byron, Baudelaire, Puşkin,
Blok, Esenin, dintre prozatori – M. Cervantes, H. Maupassant, I. şi W. Grimm,
L. Tolstoi, I. Turgheniev, N. Gogol, A. Cehov, precum şi a capodoperelor folclorice
Mahabharata, Cântec de oastea lui Igor şi Bâline.
Toate aceste rezultate meritorii nu au fost obţinute fără o anumită
susţinere din partea traductologiei a actului de traducere ca dialog literar
şi intercultural. În ultimii ani, fenomenul interculturalităţii îşi face loc
tot mai insistent în filologie şi culturologie. Este un fapt care, credem, va
atrage după sine revigorarea contribuţiei traductologiei la desfăşurarea
comunicării literare.
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COLINDA TRANSNISTRIANĂ ÎN VIZIUNEA
ETNOLOGULUI CONSTANTIN IONESCU
Ludmila CALIN
Universitatea din Tiraspol (cu sediul la Chişinău)
Cartea lui Constantin Ionescu Colinde din Transnistria a apărut de la
eterna întrebare „A fi sau a nu fi”, când savantul-muzicolog a primit invitaţia,
în cadrul şedinţei Institutului Social Român, să participe la cercetările din
Transnistria de la 5 iulie până la 10 august. Spiritul competitivităţii, avându-l
drept rival pe celebrul C. Brăiloiu, şi dorinţa de afirmare în acest anturaj de
corifei, îi inspiră curaj şi neînfricare. Doar după victoria de la Stalingrad
din 1942, Armata Roşie înainta vertiginos spre Nistru, de aceea actul lui
C. Ionescu poate fi considerat drept o faptă de adevărată vitejie. Temerile lui
sunt consemnate pe hârtie: „Întorcându-mă acasă de la această şedinţă, soţia
mea a observat neliniştea-mi sufletească. Ştiam că frontul rusesc înainta cu
repeziciune spre Apus şi pot fi prins şi lichidat de partizanii care mişunau între
Nistru şi Bug.
Soţia mi-a spus: „Ţi s-a dat o sarcină la nivel egal cu C. Brăiloiu.
Trebuie să mergi cu orice risc la aceste cercetări, ca să ieşi cu faţă curată
din această treabă. Eu nu te las singur. Merg cu tine. Dacă o fi să murim,
vom muri amândoi”. Aceste cuvinte m-au cutremurat, fiind în acelaşi timp un
extraordinar reconfortant” [1, p. 5].
Colectorul a cutreierat 10 localităţi şi a anchetat 31 de informatori, adunând
o colecţie de 77 de colinde cu note muzicale. Totuşi, ne întrebăm: de ce nu şi-a
realizat un punct important din program, care consta în cercetarea populaţiei
româneşti din Moldovanca din Caucaz, „reaşezată provizoriu până la terminarea
războiului în 3 sate: Hârjău şi Sărăţei în raionul Râbniţa şi Caterinovca în raionul
Kamenka” [1, p. 5]?
Din cele prezentate mai sus aflăm că din comuna Hârjău a fost anchetată
o singură informatoare – Nastasia Gominiuc, băştinaşă. Iar în Sărăţei Ionescu
nici nu mai ajunge. Deci nici vorbă despre moldovenii din Caucaz.
Volumul Colinde din Transnistria, realizat în iulie 1943 de către C. Ionescu,
constituie la ora actuală un tezaur inestimabil pentru cunoaşterea spiritualităţii
populaţiei de la răsărit de Nistru. Merită un cuvânt aparte fişele informatorilor,
create după sistemul lui B. P. Hasdeu, din care ni se conturează un tablou succint,
dar pe acest fundal rustic descoperim nişte oameni vii, deosebiţi ca talent, ştiinţă
de carte, ocupaţie. Bunăoară, despre Nastasia Gominiuc din Hârjău-Râbniţa,
de 67 de ani, aflăm că nu ştie carte, e văduvă cu doi copii, casnică; întrebată
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fiind „unde, când şi de la cine a învăţat colinda?”; răspunde: „Când era mică,
de la mama ei” [1, p. 175], de la care înregistrează colinda nr. 1. În comuna
Caterinovca are noroc de informatoarea Tatiana Scripnic, de 57 de ani, cu părinţi
din Basarabia, necărturară, doi copii, casnică, a învăţat colindele nr. 2, 3, 4
„la curţile boierilor, la care slujea în vremea ţarilor” [1, p. 176].
Şirul numelor de familie ar continua cu regiunile din Broşteni-Râbniţa,
Jura-Râbniţa, Dubău-Dubăsari. Din asemenea bucăţi mozaicale se poate alcătui
un tablou sociologic destul de interesant.
De ce C. Ionescu s-a limitat la colinde? Citind atent prefaţa la culegerea
Colinde din Transnistria, rămânem perfect edificaţi asupra impresiei pe care
i-au produs-o cercetările, autorul zicând că „singurul gen care mai rezistase
în străfundul de conştiinţă al populaţiei româneşti transnistriene era cel al
colindelor” [1, p. 6].
Am căutat să vedem la concret cum revalorifică această specie
etnomuzicologul pe baza textelor şi melodiilor colectate. Interesul cercetătorului
se diversifică în câteva direcţii. În studiul introductiv, C. Ionescu examinează
specificul colindei: colinda raportată la celelalte specii de muzică populară,
colinda şi cântecul de stea; transcrierea melodiilor; melodie, ambitus; tonalitate,
scară muzicală; accent, măsură; arhitectonica, modulaţia; ornamente, melisme,
raportul dintre text şi melodie.
Principalul scop, pare-se, a fost cel istoric, din câte ne dăm seama din
concluziile lui, de identificare a populaţiei de la răsărit de Nistru. În felul acesta
aflăm unele constatări destul de valoroase, deşi, când este vorba de cifre, mult
prea coborâte. Probabil, era vorba şi despre războiul care a mânat populaţia în
bejenie. Ca să-şi salveze viaţa, multă lume s-a refugiat de frică, bărbaţii fiind
mobilizaţi de sovietici în armată. De aceea nu ne miră cele scrise de C. Ionescu:
„Aria răspândirii românilor dincolo de Nistru până în apa Bugului şi trecând pe
malul stâng al acestuia, încât în anul 1941 se găseau peste 500 000 de români în
aceste locuri, are o bază străveche” [1, p. 44].
Una dintre secvenţele concludente de care vorbeşte cercetătorul este
istoria satului Dubău din judeţul Dubăsari. În concluziile sale, cercetătorul
împleteşte armonios cunoştinţe de istorie, muzicologie, etnografie şi folclor.
Pe baza colindei nr. 65 despre Jiul mic, consideră că provine din Carpaţii
Olteniei. Teoria transhumanţei în acea perioadă era puţin cercetată şi C. Ionescu
evidenţiază câteva căi pe care putea pătrunde acelaşi subiect în localităţi situate la
mari distanţe. „Deci melodia şi textul sunt de transhumanţă. Şi în această formă –
fără textul complet, colinda reprezintă singurul document istoric care ne determină
să afirmăm cu toată siguranţa că satul Dubău avea în cuprinsul său şi o populaţie
transhumantă provenită din oierii români care au coborât din Ţara Haţegului cu
oile pe valea Jiului şi au ajuns până în aceste locuri dintre Nistru şi Bug, oprindu-se
şi stabilindu-se definitiv pe cele două versante ale apei Dubău, pe moşia boierului
moldovean Tudose Dubău” [1, p. 48].
În aceeaşi ordine de idei cercetătorul abordează problema asimilării
prin filiere geografice de transhumanţă a textelor 16 şi 65, apreciind
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vehicularea primei colinde în Transnistria prin gura unui cioban din
Transilvania, „c-a zăbovit o iarnă sau mai multe în satul Zozuleni”. Ciobanul
i-a învăţat pe tineri o colindă (poate mai multe!), „cu descrierea locului pe
unde a trecut Carpaţii cu turma sa, adică pe aceeaşi vale a Jiului Mic, apa
fiind greu de trecut când vine mare” [1, p. 49]. Firul logic al argumentării
lui C. Ionescu e asemenea unui arc voltaic al ambelor melodii (16 şi 65).
Plasată aproape sub aceeaşi perspectivă textologică, „colinda 16 va fi uşor
de memorat în comparaţie cu a doua, bogată în melisme” [1, p. 49], însă
această manifestaţie a modulaţiilor nu le va inhiba gusturile colindătorilor
din Zozuleni, cărora le-a plăcut colinda din Transnistria.
C. Ionescu relevă istoria apariţiei colindelor de greci drept reacţie
la construcţia unei cetăţi pe malul Nistrului, când „un român transilvan
transhumant, plecat cu turma din Carpaţii orientali sau sudici spre Nistru”
[1, p. 49], a început să admire textul la formula iniţială a colindelor 10 şi 15,
pentru ca miezul celuilalt fragment din text să rămână fixat în conştiinţa lui
din copilărie.
Deci „Colindele fetelor de greci” le-am putea rezuma drept uniforme, dacă
n-am avea cazul unei fete obijduite, care constituie, de fapt, nucleul subiectului
amplu, deosebindu-se de celelalte prin firul naraţiunii:
„La hârtoape-adânci/ Sânt izvoare răci,/ Spală fetele de Greci,/ Care întind
pânzele ude” [1, p. 50].
„Până să se usuce, fetele grecilor răsădesc flori, mai ales busuioc. De pe
piscul mare coboară un ciobănaş cu turma lui s-o adape. O fată îi iese în cale şi-l
roagă să nu adape oile, că le tulbură apa, le calcă pânzele şi le fărâmă florile de
toată floarea” [1, p. 50].
Valoarea intrinsecă, de netăgăduit a textelor lui Ionescu rezidă în faptul că
aici este cuprins întreg arealul arhaic, unde, spre exemplu, în subiectul fabulos al
colindelor cu alte motive apare leul, care-l ameninţă pe împăratul Aliman „că i-a
paşte ţarina,/ Ţarina şi parina” [1, p. 89].
Pentru prima dată colindele transnistriene sunt supuse unor analize
minuţioase de către experţi-muzicologi. Referindu-ne la paragraful „Colinda şi
cântecul de stea”, pentru prima dată va fi făcută o distincţie netă între cele două
specii. Savantul vorbeşte despre prezenţa „obligatorie” a refrenului din colindă,
ceea ce o deosebeşte de cântecul de stea, deşi, mai jos, Ionescu constată că „sunt
şi colinde fără refren” [1, p. 15].
Mai mult, şi în continuare autorul pune accentul de bază pe melodie, ca
fiind primară, iar textul secundar: „textul reprezintă incompletul, nedesăvârşitul.
Singură melodia reprezintă completul, întregul, totul, desăvârşitul…
Superioritatea melodiilor de colinde faţă de texte constă şi în faptul că melodiile
îşi au individualitatea lor proprie, în comparaţie cu textele, care aleargă mai
multe la ajutorul aceleiaşi melodii. Niciodată nu vom găsi la un singur text
două sau mai multe melodii, invers – da” [1, p. 43-44]. Se impune menţionat
faptul că în aceste definiţii autorul se sprijină doar pe argumente muzicale, fără
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a se referi la valoarea textului, a conţinutului lui, fără de care acestea suferă
de unilateralitate. Cercetătorul C. Ionescu poate avea, parţial, dreptate, când
este vorba de nişte texte fragmentare, de frânturi de colinde sau când e vorba
de interpreţi nu prea iniţiaţi în ritm sau rimă, deoarece atunci sunt îndreptăţite
adaosurile de la sfârşit: u, i, î, re, ne, se, ce etc. Şi se poate referi această
consideraţie doar la nişte texte imperfecte, care, precum zice autorul, „aleargă
după melodie” [1, p. 43].
În acest context avem tot temeiul să apelăm la studiul solid Folclor muzical
românesc de Gheorghe Oprea şi Larisa Agapie: „Apar, de pildă, în momentul
interpretării o serie de fenomene de versificaţie specifice folclorului; explicaţia
manifestării lor este relevată tot de urmărirea contopirii dintre muzică şi poezie”
[2, p. 63]. Mai jos autorii explică acest fenomen în capitolul „Completările de
silabe”: „Se creează în anumite locuri o neconcordanţă între terminaţia versului
(catalectic) şi finalul rândului melodic; pentru a se reface seria scurtată, apare
completarea silabică. Specificăm însă că versul poate rămâne şi necompletat.
Spre exemplu, „Foaie verde, foi trifoi” [2, p. 63]. În al doilea rând, ei constată
„relativa interdependenţă între texte şi melodii (asocierea unei melodii cu texte
diferite şi invers” [2, p. 72]. În continuare, Gheorghe Oprea şi Larisa Agapie nu
numai că evidenţiază contribuţia lui Bartok şi Brăiloiu la „folosirea silabelor de
completare în sistemul versificaţiei” [2, p. 63], ci şi precizează condiţiile în care
pot apărea acestea. Vom invoca câteva exemple din acest studiu, referindu-ne,
totodată, la Colindele din Transnistria de Ionescu.
a) „Dacă versul catalectic (7 sau 5 silabe) se termină cu o consoană,
completarea se realizează prin adăugarea unei vocale u” [2, p. 63]. De exemplu:
„Facu-ş Greşii şi-o şetate,/ Nu mi-l fac-u cum s’â cade./ Da mi-l fac pă şel
domnesc-u,/ Şel domnesc, împărătesc-u” [1, p. 10];
– „vocalei i, şoptite în final, i se poate adăuga de asemenea vocala u”
[2, p. 64]: „Sub prostire şini-mi doarmi?/ Acolo dorm doi hulughi-u,/ Hulugaşu,
Niculai-u,/ Hulughiţa Mariuţa/; Dorm-u strânşi-u şi cuprinşi-u,/ Ei dorm-u faţă
în faţă,/ Par’că Dumnezău i’nvaţă [1, p. 86]”;
b) „vocalelor şi diftongilor ascendenţi li se pot adăuga silabele re (rie), ne”:
„Nu-mi daţi oile la ape,/ Apele ne-ţi tulbera-ne,/ Pânzele ni-s călca-ne,/ Florile ni-s
fărma-ne,/ Flori de toată floarea” [1, p. 98].
O altă poziţie eronată a autorului este aceea despre faptul că nici la un
singur text nu vom găsi două sau mai multe melodii, pe când invers – da.
Această opinie poate fi puţin corectată prin următorul citat: „Cântecele care
s-au bucurat de mare circulaţie – Steaua sus răsare şi Trei crai de la Răsărit
– prezintă numeroase tipuri melodice şi variante. Şi în cadrul acestor categorii
au pătruns melodii străine – cântece lirice sau de pahar, romanţe, cântece de
şcoală” [2, p. 181].
În sprijinul ideilor noastre vin şi consideraţiile lui G. Breazul: „Unele
cuvinte au câte două şi chiar mai multe viersuri (prin viersuri el subînţelege
melodii – n. n.), adică se cântă în două sau mai multe feluri. În acest caz cuvintele
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toate le-am pus numai la cântecul dintâi; de aceea împărţirea în strofe cerute de
viers, la cântecele următoare, n-a mai fost arătată şi lăsată pe seama cui cântă,
pentru a şi-o face singur, după strofa întâi, îngemănată viersului” [3, p. 9].
Spre deosebire de C. Ionescu, muzicologul G. Breazul vorbeşte despre
farmecul melodiei şi al versurilor, fără a face o discriminare a textului literar:
„Pentru învăţătura cuprinsă în cuvinte, pentru podoaba de simţire şi omenire,
neaoş românească a acestor cântece, ele sunt potrivite spre a putea fi cântate
pretutindeni, de tot românul, oricând inima şi mintea omului este dornică de
înviorare sufletească, de îmbunare şi îmbucurare” [3, p. 10]. În acelaşi studiu
al lui Breazul, în Postfaţă, T. Moisescu afirmă ideea sincretismului creaţiei
anonime populare româneşti, fără de care nu concepe poezia populară fără de
cântec. Or, Gheorghe Oprea şi Larisa Agapie, în capitolul „Legătura dintre vers
şi melodie sub raportul conţinutului” din studiul Folclor muzical românesc,
susţin altceva: „O trăsătură a folclorului românesc este relativa independenţă
a textelor faţă de melodii şi invers. Această caracteristică, proprie creaţiei
orale româneşti, îl determina pe Bartok să afirme că «melodia şi textul nu
alcătuiesc un tot nedespărţit»; totodată, el făcea comparaţia cu creaţiile altor
popoare unde «ajunge să aminteşti cuvintele de la începutul unui cântec şi
fiecare va şti numaidecât despre ce melodie este vorba»” [2, p. 72]. Pentru ca
autorii noştri să conchidă: „Caracterul preponderent vocal al folclorului nostru
izvorăşte tot din sincretismul muzică-poezie. Simultaneitatea manifestării
celor două componente nu se realizează decât pentru a exprima un conţinut,
a crea anumite imagini” [2, p. 73].
De altfel, C. Mohanu, în Postfaţa la Colinde din Transnistria, pune
accentul de bază pe textul literar, vorbind despre leu, cerb, şoim, cal şi
tânărul voinic, precum şi pe valoarea estetică incontestabilă şi valoarea
filosofică a colindelor.
Culegerea lui C.A. Ionescu a avut un destin dramatic. Până în
1957-1958 pe teritoriul României s-au aflat trupele sovietice. Cenzura comunistă
şi-a făcut mendrele prin interdicţia oricărei adieri despre localităţile
transnistriene. Or, valoarea culegerii constă în scoaterea din anonimat
a unei părţi din populaţia românească aflată de sute de ani sub imperiul răului.
Întregul tiraj al culegerii lui Ionescu a fost ars, iar cele o sută de exemplare
dăruite prietenilor o lăsau în anonimat. Abia ediţia postumă (din 1994) venea
să repare o mare nedreptate istorică, dar nu dispunem de informaţii dacă
autorul ei a avut bucuria de a ţine în mână acest volum.
Folcloristul român Iordan Datcu aprecia în felul următor această ediţie:
„Reeditarea era necesară în primul rând, fiindcă în culegerea lui Ionescu avem
una din cele mai serioase culegeri de colinde, excelentă atât prin melodiile
conţinute, cât şi prin studiul introductiv al autorului, una din cele mai pertinente
pagini ce s-au scris despre acest gen” [4, p. 10].
Acum, de pe această trambulină a mileniului trei, putem judeca treaz
despre valoarea de netăgăduit a Colindelor din Transnistria de C. Ionescu.
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Colindele, parte componentă a analelor naţionale scrise pe frunza codrului,
constituiau abc-ul familiarizării populaţiei româneşti din Transnistria cu muzica
şi slova artistică. În situaţia în care un milion două sute de mii de moldoveni
la ora formării republicii autonome dispunea doar de 17 şcoli, colindele şi alte
specii folclorice menţineau în sufletul lor nestinsa făclie a perpetuării neamului
prin vreme.
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COPILĂRIA CA „VÂRSTĂ A SENSIBILITĂŢII METAFIZICE”
ÎN ISPRĂVILE LUI GUGUŢĂ DE SPIRIDON VANGHELI
Olesea CIOBANU
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Copilăria petrecută la sat este singura copilărie – la această concluzie
ajunge Lucian Blaga în discursul de recepţie la Academia Română, Elogiul
satului românesc, autorul susţinând în continuarea celor afirmate că cine nu
priveşte în urmă peste o asemenea copilărie este „aproape un condamnat al
vieţii” [1, p. 34]. „Vârstă a sensibilităţii metafizice”, în opinia filosofului român,
copilăria îşi găseşte suprema înflorire doar în spaţiul fecund şi promiţător al satului.
Analizând dintr-o perspectivă comparatistă evoluţia sau devenirea copilului din
două medii diferite (rural şi urban), vom observa diferenţe de substanţă atât în
ceea ce priveşte calitatea relaţiilor obiectuale şi sociale în care se implică sau
este implicat copilul, respectiv a dezvoltării sale cognitive şi morale, cât şi
a calităţii jocului, ca tip fundamental de activitate definitoriu şi specific perioadei
în discuţie. Acestea fiind spuse, am fi îndreptăţiţi să vorbim despre o ipostază
rurală şi una urbană a copilăriei, dar raportată, de această dată, la Isprăvile lui
Guguţă – opera de referinţă a unuia dintre cei mai importanţi scriitori basarabeni
pentru copii, Spiridon Vangheli. Cititorul atent îşi aminteşte, probabil, de scurta
aventură a lui Guguţă când, în ajun de Anul Nou, la rugămintea unchiului său, aduce
obiceiul uratului la oraş (vezi Ministrul bunelului). Aşadar, ruptura de tradiţiile
strămoşeşti constituie prima caracteristică prin care urbanul se opune ruralului.
În această ordine de idei, cunoştinţelor mai mult teoretice ale copilului crescut la
oraş i se opune experienţa anuală de reconstituire a istoriei neamului nostru de
plugari, trăită de copiii satului cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Conservator fiind,
satul românesc reuşeşte să se menţină în elementul său tradiţional. Un astfel
de sat tradiţional în accepţie blagiană, neafectat de evoluţia tehnico-materială
a timpurilor moderne este şi Trei Iezi, baştina lui Guguţă. Aici ceasul de fabrică al
tatălui pierde, oricât de straniu ar părea astăzi, prin importanţă şi funcţionalitate,
în faţa celui al bunelului – soarele, care, fiind „mai mare peste toate ceasurile”,
este şi cel mai sigur: după el se orientează întreaga natură şi apoi nu riscă niciodată
„să i se termine minutele” (Ceasul). Drumurile de ţară continuă să fie solicitate de
aceleaşi care cu boi, tăcute, grele şi pline de roade. Nimic nu reuşeşte să perturbe
„liniştea” satului, obişnuită cu muzica ciocanului pe calup, a coasei din brazdă,
a cumpenei de la fântână sau a clopoţeilor şi buhaiului purtat de urători.
Dacă satul este păstrătorul tradiţiilor şi o oglindă a specificului nostru
naţional, oraşul în care ajunge personajul lui Spiridon Vangheli nu se deosebeşte
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cu nimic de oricare alt oraş, mai mult sau mai puţin marcat de noile valori ale
civilizaţiei, ale evoluţiei tehnice. În această lume, copilul se pierde la propriu
şi la figurat, părăsit fiind de orice siguranţă: pentru a merge cu uratul, Guguţă
a avut nevoie de un ghid (de vărul său, care cunoştea bine oraşul), dar şi de
un „pomelnic”, în care erau trecute numele persoanelor care urmau a fi urate.
(A se vedea în acest sens şi dificultăţile cu care se confruntă Titirică la oraş
în Cum a fost Titirică cuierul capitalei.) Riscul de a te rătăci este potenţat şi
de structura şi arhitectura oraşului, care se aseamănă unui labirint cu multe
artere, având clădiri înalte, ce îngrădesc orizontul. Raportată la mediul urban,
lumea satului cuprinde în conştiinţa copilului „orizonturi şi structuri secrete”
[1, p. 35], ce trec dincolo de limitele sale geografice şi de determinantele
pur materiale ale spaţiului, pe când la oraş, această conştiinţă este precoce,
„molipsită de valorile relative ale civilizaţiei”. În aceste condiţii, posibilităţile
de dezvoltare, inclusiv de cunoaştere, ale copilului sunt îngrădite. Omul
crescut la oraş, susţine în acest sens Lucian Blaga, parvine să înţeleagă sau să
se prefacă a înţelege cauzalităţile împrejmuitoare.
În paralel, satul oferă acea „deschidere spre zare” (L. Blaga) din care se
naşte şi sentimentul totalităţii. Astfel şi Trei Iezi, sat cu o topografie specifică,
securizantă, cu „dealurile şi câmpiile adunate lângă sat”, mărginită de pădure şi
scăldată de Prut, este o localitate autosuficientă, aflată într-o deplină intimitate cu
totalul, într-o profundă coexistenţă cu natura, unde cerul şi pământul comunică.
Satul lui Guguţă este prezentat aşa cum există el în conştiinţa copilului,
„ca o lume, ca unica lume mult mai complex alcătuită şi cu alte zări, mai vaste
decât le poate avea un mare oraş sau metropolă pentru copiii săi” (Lucian Blaga).
Satul Trei Iezi, prelungindu-se, prin geografia sa, în mitologie şi metafizică, este,
în opinia lui Guguţă, centrul lumii (în care se plasează în mod suveran pe sine),
„soarele e la noi în sat”, afirmă cu toată convingerea personajul în povestirea
Moş Gerilii. Acelaşi lucru nu poate să îl afirme copilul de la oraş, cu zarea şi
cerul îngrădite. Spiritul egocentric al copilului Guguţă îl determină pe acesta să
creadă că poate controla lumea, iar autorul permite un astfel de scenariu, făcând
din Guguţă inima satului în care trăieşte şi care poate schimba, după propria
dorinţă, mersul evenimentelor. Lumea lui Guguţă este concepută ca pornind
doar de la sine, de unde şi atotputernicia gândurilor sale. Aşa se face că doar
cuşma sa are puterea de a se mări la necesitate şi de a salva satul de la ger,
ploaia merge doar în urma sa şi doar el a avut puterea să o scoată din sat, pe
lângă moară până la un lan de grâu, salvând astfel recolta şi buna dispoziţie
a satului ş.a. Sunt doar câteva exemple menite să demonstreze aserţiunea blagiană
conform căreia copilul (dar şi omul crescut la ţară) face personal experienţa vie
a lumii ca totalitate, pe când cel de la oraş nu trăieşte sentimentul comunităţii din
simplul motiv că este constrâns la fiecare pas de rânduielile civilizaţiei. Astfel
poate fi explicată nedumerirea lui Titirică în timpul escapadei sale la Bălţi, când
observă consternat că „mai nimeni nu se uită la pălăria lui nou-nouţă de pe
cap”, în timp ce la ţară aceasta ar fi produs o adevărată senzaţie, pentru că la sat
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copilul se consideră (şi această convingere îi este alimentată continuu) centrul
Universului. Observăm că în Aventurile lui Guguţă, maturii, dar şi întreg satul,
ba şi universul, par a se conforma scenariilor pe care şi le creează copilul.
Prin opera sa, Vangheli reuşeşte o dublă inserţie: în lumea satului şi
a copilului, dezvăluind aspecte observabile doar la o abordare simultană.
Or, satul, după cum afirmă Lucian Blaga, este considerat mediul cel mai
fecund al copilăriei, care, la rândul său, îşi găseşte suprema înflorire în sufletul
copilului. Intuitiv sau conştient, Spiridon Vangheli îşi plasează personajele în
lumea miraculoasă a satului, ca spaţiu autosuficient şi capabil să stimuleze
imaginaţia copilului.
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ARHIVE MULTIMEDIA NECONVENŢIONALE
(DE FOLCLOR)
Mariana COCIERU
Institutul de Filologie al AŞM
Unul din cele nouă segmente ale instrumentarului Salvgardării Patrimoniului
Cultural Imaterial al Republicii Moldova îl constituie arhivele deţinătoare de
elemente ale memoriei colective [1, p. 42].
Arhivele de folclor, care salvgardează creaţia imaterială, sunt instituţii
acreditate să identifice, documenteze, cerceteze, definească, tezaurizeze, conserve
faptele folclorice autentice sub forma lor genuină şi constituie recuzita eficientă
şi obiectivă pentru păstrarea patrimoniului naţional.
Informaţia culturală ilustrează tezaurul de nepreţuit al unui popor.
Urmările sale: potenţialul spiritual, integritatea naţională, competenţa
intelectuală, verticalitatea şi forţa morală etc. se pot exterioriza numai
graţie felului în care memoria colectivă ajunge la marele public ca o expresie
eficientă, capabilă să fie interpretată. De aceea, recentele arhive multimedia
neconvenţionale (de folclor) reprezintă instituţii care colecţionează, memorează
(„imortalizează”), inventariază şi tezaurizează produse reprezentative ale
patrimoniului folcloric. O prioritate majoră şi actuală trebuie să devină
transmiterea informaţiei culturale sub un contur atractiv, care să creeze stări
afective intense şi interes pentru noi tezaurizări.
Caracterul ireversibil şi irepetabil al folclorului ca rezultat al promovării
sale orale a generat consemnarea acestuia sub diverse aspecte şi cu ajutorul
mijloacelor de înregistrare contemporane epocii de dezvoltare. Iniţial, culegerea
fenomenelor folclorice se realiza prin însemnarea scrisă în caietele de teren,
ocazional sau direcţionată, din iniţiativa proprie a oamenilor de cultură.
După instituirea Societăţii Academice Române, înregistrarea produselor
etnofolclorice cunoaşte o dezvoltare fructuoasă, obţinând un statut sistematic
de editare ştiinţifică şi de tezaurizare în instituţii acreditate unui astfel de
proces. Anul 1873 reprezintă momentul de conştientizare a importanţei
culegerii memoriei colective prin diverse programe de cercetare de teren. Atât
istoricul, scriitorul, publicistul şi omul politic Vasile Alexandrescu Urechia,
cât şi membrul de onoare al Academiei Române Grigore Silaşi, au salutat
instituirea unor astfel de programe ca fiind foarte necesare pentru a salvgarda
capodoperele înţelepciunii populare. Şi evident că această iniţiativă trebuia
să fie direcţionată şi gestionată de Societatea Academică Română. Prin 1920,
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renumitul filolog şi om de cultură Ovid Densusianu propune, la o sesiune
a Academiei Române, un program de salvgardare a creaţiei populare prin
diverse metode şi mijloace de înregistrare. Marelui filolog îi aparţine şi
ideea înfiinţării unei arhive folclorice pe lângă Academia Română, care să
consemneze, cu precădere, textele literare şi, tangenţial, contextul acestora
de performare, tradiţiile, credinţele, obiceiurile. Ideea era de a institui
o arhivă documentară care să motiveze crearea unui atlas folcloric, a unor
corpusuri de texte, a monografiilor regionale şi a tipologiilor antologice de
gen şi specie şi realizarea studiilor comparate.
Secolul al XX-lea reprezintă un nou început în cercetarea produsului
etnofolcloric din perspectiva disciplinelor nou constituite: folcloristica,
etnomuzicologia, etnografia şi etnocoreologia. Investigarea fenomenului
arhivistic dezvăluie două tendinţe de consemnare a fenomenelor de creaţie
populară. Specialiştii filologi optează pentru înregistrarea manuscriptică,
iar muzicologii pentru înregistrarea prin diverse mijloace tehnice. Simbioza
acestor două direcţii cu referire la metodologia de alcătuire a documentelor
de arhivă a permis tezaurizarea şi conservarea fenomenelor de folclor în
complexitate, facilitând reconstituirea unor elemente pe cale de dispariţie, dar
şi îmbunătăţirea metodelor de documentare, astfel încât să se excludă nota
subiectivă din analizele efectuate.
Filologul Ovid Densusianu iniţiază constituirea unui fond de
documente de cultură orală extrase din ziare şi reviste, încurajând totodată
consemnarea masivă a materialelor etnofolclorice sortite dispariţiei.
Se punea preţ pe culegerea unui folclor practicat cu prisosinţă în localităţile
săteşti, deoarece predomina temerea dispariţiei folclorului odată cu tendinţa
de urbanizare a societăţii.
În mai 1929 şi martie 1930, etnologul de la Cluj Ion Muşlea redactează
şi înaintează Academiei Române două Memorii, prin care „cerea luarea de
măsuri pentru organizarea culegerii şi conservării materialului folcloric
românesc (literatură, obiceiuri şi credinţe)” şi „propunea înfiinţarea unei
Arhive de Folclor” manuscriptice care „să funcţioneze în localul Muzeului
Limbii Române din Cluj” [2, p. 69]. La 26 mai 1930, Secţia literară
a Academiei Române decide înfiinţarea Arhivei de Folclor la Cluj. În viziunea
etnologului Muşlea, cea mai importantă chemare a noii instituţii ţinea de
„organizarea unei culegeri cât mai sistematice şi mai grabnice a materialului
nostru folcloric”, utilizând „sistemul chestionarelor, combinat cu acela al
unor broşuri de îndrumare” şi prin mobilizarea unor „tineri bine pregătiţi
cu explorarea din punct de vedere folcloric a unor regiuni din care s-a cules
până acum prea puţin material (Basarabia şi Dobrogea, părţi din Ardeal
etc.)” [2, p. 70]. În urma lansării şi multiplicării Apelului către intelectualii
satelor – cu prilejul înfiinţării Arhivei de Folclor a Academiei Române [3],
etnologul reuşeşte să adune manuscrise mai vechi din colecţiile personale
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ale corespondenţilor voluntari, dar şi să iniţieze un program de culegere
sistematică, astfel încât Academia Română „să poată ajunge în posesia celor
mai caracteristice elemente ale folclorului nostru, care se mai pot culege
astăzi” [2, p. 71]. Era obsedat de ideea creării unei arhive-institut după
modelul celor din ţările nordice (Danemarca, Finlanda, Norvegia, Suedia,
Germania), pe care le-a vizitat cu scopul documentării.
Abordarea ştiinţifică a materialului obţinut în urma chestionarelor şi
a anchetelor o vedea în conservarea şi aranjarea astfel „ca să nu rămână un
material mort” [2, p. 71]. Se întreprind acţiuni de multiplicare dactilografică
a materialului intrat în posesia arhivei, de clasificare „după cuprins” şi întocmire
a unui „catalog topografic” pentru a înlesni munca ulterioară a cercetătorilor.
Aceleaşi acţiuni vor fi aplicate şi materialului folcloric publicat în ziare şi reviste.
Materialele de arhivă urmau să înlesnească elaborarea unui Atlas folcloric
„menit să arate repartizarea geografică a motivelor” [2, p. 71]. Pentru a disemina
rezultatele activităţii de cercetare şi tezaurizare a produsului folcloric, Ion Muşlea
reuşeşte să înlocuiască deja cunoscuta publicaţie Din viaţa poporului român,
care nu mai răspundea rigorilor impuse de folcloristica modernă, cu una nouă,
proaspătă, care să cuprindă „studii, cercetări, culegeri, recenzii şi o bibliografie
amănunţită a literaturii folclorice a anului”, şi astfel „să devină o publicaţie cât
mai cuprinzătoare şi reprezentativă a folclorului românesc” [2, p. 71]. Pe lângă
consemnarea manuscriptică, din anul 1936, se fortifică şi înregistrarea faptelor
de folclor cu ajutorul mijloacelor tehnice.
După cum am menţionat mai sus, istoria arhivistică dezvăluie meritul
incontestabil al muzicologilor de a culege şi a studia folclorul sub aspect sincretic,
prin înregistrarea elementelor de cultură populară cu ajutorul fonografelor,
magnetofoanelor. Crearea unui astfel de document presupune o mai mare
obiectivitate în cercetarea fenomenului folcloric, din simplul motiv că acesta
permite să fie ascultat de mai multe ori. Ideea realizării unor astfel de documente
acustice aparţine compozitorului Dumitru Georgescu Kiriac. În 1898, profesorul
muzicolog înaintează către Ministerul Cultelor şi Artelor un Memoriu, în care
dă o apreciere înaltă cântecului nostru folcloric şi solicită acţiuni urgente în
ceea ce priveşte colectarea acestor bogăţii de artă populară muzicală a neamului
românesc, pentru a crea cât mai multe documente obiective şi concludente şi
a avea cale deschisă către o „artă originală, europeană şi naţională” (Manuscris
Arhiva IEF, datat 10 septembrie 1989) [4, p. 98].
Sarcina alcătuirii unei Arhive de folclor fonogramice a Ministerului
Cultelor şi Artelor i-a revenit etnomuzicologului Gheorghe N. GeorgescuBreazul (George Breazul), care a cules, a transcris şi a publicat folclor
între anii 1927 şi 1941. În studiul Arhiva fonogramică [5], cu referire la
organizarea unei arhive sonore, descoperim o viziune sincretică, modernă
a etnomuzicologului, cu demonstraţii critice şi ilustrative a ceea ce trebuie să
devină o instituţie chemată să tezaurizeze şi să conserve elementele de cultură
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orală a poporului. Este deranjat de munca de valorificare a unor specialişti
care prelucrează sau aranjează fenomenul folcloric. Muzicologul G. Breazul
pledează cu înverşunare pentru caracterul obiectiv şi imparţial al cercetătorului
la identificarea, cercetarea, reproducerea şi expunerea pieselor înregistrate ca
modele de muzică. Numai o tezaurizare corectă va permite studiul în profunzime
asupra fenomenului folcloric şi, ca rezultat, obţinerea unor date importante cu
privire la stil, melodie, polifonie, armonie, tonalitate, timbru, ritm, diapazon,
modul de fuziune a versului cu melodia, variante ale aceleiaşi producţii etc.
Tot atunci sesizase impactul negativ pe care îl are mass-media asupra culturii
tradiţionale şi a putătorilor ei: „[…] undele radiofonice duc prin sate, pe plaiuri,
pe văi şi dealuri şi până în crestele munţilor altă muzică, poate cultă, înaltă,
estetică, dar ucigătoare pentru frăgezimea melodiei populare. […] rapiditatea
mijloacelor de locomoţie şi comunicare alterează grav originalitatea acestor
melodii, transformându-le, deformându-le, nimicindu-le tocmai ce este mai
caracteristic în firea lor artistică. Ceea ce se întâmplă cu versurile populare este
o palidă imagine pentru degenerarea care subminează cântecul popular
românesc” [5, p. 333].
Personalului arhivelor de folclor le revine sarcina primordială de
a distinge folclorul genuin de cel de consum, ultimul fiind un produs al societăţii
moderne, care necesită a fi identificat şi monitorizat. Diseminarea rezultatelor
ştiinţifice obţinute în urma studierii fenomenul folcloric este raportată la iniţierea
colaborărilor naţionale şi internaţionale, menţionând posibilitatea de schimb de
înregistrări sonore cu alte instituţii specializate. În urma unor astfel de colaborări,
se vor distinge diferenţe de studii asupra fenomenului folcloric românesc din
perspectiva etnomuzicologilor, folcloriştilor şi etnografilor autohtoni şi a celor
străini, care privesc cultura orală a poporului român ca fiind una primitivă, fapt
neconceput pentru folcloristica actuală.
Arhiva fonogramică îşi începe activitatea prin elaborarea unor îndrumări de
culegere a folclorului muzical cu ajutorul fonografelor, adresate colaboratorilor
netitulari din conservatoarele naţionale de muzică, instituţiile teologice şi
seminare, academiile greco-catolice, licee, şcoli medii etc. Începând cu 1 ianuarie
1928 au loc campanii de culegere a folclorului muzical, iniţial pe cilindri de
ceară, apoi turnate pe negative metalice – matriţe, de pe care se puteau realiza
nenumărate copii fără ca acestea să aibă de suferit. Procedura respectivă a servit
drept model pentru arhivele de folclor de la început şi a fost preluată după 1999
de casele de editare a discurilor-document.
Concomitent cu înfiinţarea Arhivei fonogramice a Ministerului Cultelor
şi Artelor, se instituie în 1928 şi Arhiva de Folklore a Societăţii Compozitorilor
Români în frunte cu etnomuzicologul, compozitorul şi profesorul Constantin
Brăiloiu. Comunitatea academică îl va aprecia ulterior ca pe „fondatorul
incontestabil al arhivei de folclor, arhivă de sunet, imagine şi manuscrisă”,
iar evenimentul va fi considerat unul „crucial pentru ce a devenit, în perioada
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interbelică şi în cea de a doua jumătate a secolului al XX-lea, cercetarea culturii
populare orale româneşti” [4, p. 103]. Principiile de activitate, cu descrieri
amănunţite ale etapelor de lucru, sunt elucidate de renumitul profesor în studiul
Societatea Compozitorilor Români [6, p. 204-219].
Desfăşurarea masivă a campaniilor de culegere şi conservare a fenomenelor
etnofolclorice iniţiate de Şcoala Sociologică de la Bucureşti a motivat echipele
monitorizate de etnomuzicologii George Breazul şi Constantin Brăiloiu să adere
la grupele de cercetători monografişti, în frunte cu sociologul Dimitrie Gusti.
Până la începutul Războiului al Doilea Mondial s-au înregistrat pe cilindri de
fonograf peste 30 de mii de melodii, paşaportizate foarte riguros pe fişe, însoţite
de informaţii preţioase şi sistematizate după principii ultramuzicale.
Se impune amintită marea realizare a celor care au activat în arhiva
de folclor în a doua jumătate a secolului trecut, şi anume editarea pe discuridocument necomerciale a „vocilor şi cântecelor mai reprezentative, alese cu
atenţie din materialul aflător în arhivă” [7, p. 339]. Din cauza factorului material,
ultimele producţii au apărut odată cu sfârşitul secolului al XX-lea: Rădăcini,
1999; Cântecul epic eroic, 2001; Tumbe, tumbe. Cântece populare aromâne,
2002; Doina. Vol. I, 2004; Doina. Vol. II, 2005; Gheorghe Celea, 2005;
Giumblei muşeată. Vechi cântece polifonice ale fârşeroţilor şopani, 2005; Ńi-au
auşii, lea dada mea. Vechi cântece ale aromânilor grămosteni, 2007; Doina din
Maramureş, Oaş şi Bucovina, 2011.
O altă reuşită nu mai puţin importantă pentru culegerea complexă,
sincretică, a devenit consemnarea vizuală a fenomenului folcloric prin imagini
foto şi înregistrări video (filme-document). O astfel de abordare permite studierea
ceremonialelor, dar şi a elementelor coregrafice în complexitate.
Distinsul etnolog C. Brăiloiu, asemenea directorului Arhivei de folclor
fonogramice, G. Breazul, împărtăşea aceeaşi viziune faţă de iniţierea colaborărilor
interinstituţionale cu alte arhive naţionale, dar şi internaţionale, în care punea mari
speranţe, evident cu respectarea dreptului primar de proprietate intelectuală.
Dorinţa lui Brăiloiu de a reorganiza Arhiva de Folklore a Societăţii
Compozitorilor Români într-un Institut de Folclor Muzical nu a avut sorţi de
izbândă din cauza celui de al Doilea Război Mondial. În urma insistenţelor
muzicologului Harry Brauner, în 1949 este semnat Decretul de constituire
a Institutului de Folclor în baza celor două arhive: Arhiva Fonogramică
a Ministerului Cultelor şi Artelor şi Arhiva de Folklore a Societăţii
Compozitorilor Români.
Graţie aglutinării celor două arhive fondurile sonore, de imagine şi de
document, cunosc o creştere considerabilă. Institutul oficializat iniţiază cercetări
de teren, care sporesc esenţial numărul de materiale conservate. Angajaţii arhivei
tezaurizează manuscrisele unor studii, culegeri şi prelucrări ale folclorului
muzical, diverse informaţii cu referire la cântecul popular, scrisori, acte etc.
pentru a observa evoluţia interesului faţă de fenomenul folcloric. Se urmărea
crearea unui „depozit cultural al României” [4, p. 110].
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În 1962 Arhiva de folclor de pe lângă Institutul de Folclor trece
în subordinea Academiei Române. Astăzi respectiva arhivă este gestionată
de conducerea Institutului de Folclor şi Etnografie „C. Brăiloiu”
al Academiei Române.
La o distanţă de 40 de ani de la fondarea arhivelor sonore din capitala
României, la Iaşi se întemeiază Arhiva de Folclor a Moldovei şi Bucovinei în
cadrul Institutului de Filologie „A. Philippide”. Asemenea celorlalte arhive
de folclor, şi aceasta avea drept obiectiv cercetarea fenomenul folcloric în
complexitate: „[…] problema culegerii, tezaurizării şi valorificării folclorului
a devenit astăzi mai acută ca oricând, îndeosebi pentru acele zone care nu
au beneficiat la vreme de o cercetare metodică, competentă. Se află în
această situaţie, într-o măsură, şi spaţiul din extremitatea nord-estică a ţării,
pe a cărui hartă etnofolclorică mai figurează destule semne de întrebare, aşazise «pete albe», în ciuda faptului că aici au existat, de timpuriu, preocupări
pentru cunoaşterea şi consemnarea variatelor aspecte ale culturii populare
româneşti” [8, p. 191].
Ghidaţi de metodologia de culegere şi tezaurizare a elementelor
etnofolclorice, experimentată de precursorii de la arhivele din Cluj şi Bucureşti,
grupul de cercetători de la noua arhivă a implementat pentru prima dată metoda
chestionarului, o anchetă indirectă, intermediată de colaboratorii netitulari ai
instituţiei. Cu foarte mult efort, au fost realizate chestionare specializate pentru
fiecare domeniu al culturii populare orale [9]. Urmărind acelaşi scop de culegere
a faptelor de folclor, au fost elaborate şi anchete directe, cu setul de fişe necesare,
în baza cărora se realizau înregistrările sonore pe benzi magnetice, se constituiau
fondurile foto, video şi de documente.
La ora actuală, România se poate bucura de cel mai mare patrimoniu
cultural imaterial conservat în cele trei arhive de folclor. Printre materialeledocument poate fi consultat şi fenomenul folcloric al minorităţilor convieţuitoare
în acest spaţiu românesc, dar şi al informatorilor de cultură orală românească din
afara ţării, inclusiv un valoros material etnofolcloric înregistrat în Basarabia şi
Transnistria în anii 1918-1940 şi în timpul Războiului al Doilea Mondial.
Pentru Republica Moldova, care a fost marginalizată şi suprimată de
evenimentele istorice, fondul arhivistic a reprezentat şi mai reprezintă un
element distinctiv, dar şi dureros. Constituirea Arhivei Naţionale de Folclor, ca
instituţie care să centralizeze tot patrimoniul cultural disponibil la ora actuală,
necesită estimarea materialelor depozitate în toate instituţiile deţinătoare
de memorie colectivă: Fondul de folclor al Arhivei Ştiinţifice Centrale
a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Fondul de materiale etnofolclorice al
Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM, Fondul de materiale dialectologice/
etnofolclorice al Institutului de Filologie, Arhiva Cabinetului de folclor
a Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Arhiva Centrului Naţional de
Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, Arhiva Muzeului
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de Literatură „M. Kogălniceanu”, Arhiva ştiinţifică a Muzeului Naţional de
Etnografie şi Istorie Naturală, Fondul de Aur al Companiei Publice „TeleradioMoldova”, Fondul de materiale sonore al Uniunii Muzicienilor, Arhiva
Naţională a Republicii Moldova, precum şi arhivele individuale ale unor
specialişti folclorişti şi etnografi, pentru a se cunoaşte cu adevărat potenţialul
de tezaurizare a materialelor etnofolclorice. Procedura e una de durată şi chiar
dificilă, din cauza situaţiei precare a tuturor arhivelor noastre.
Preşedintele Comisiei Naţionale de Salvgardare a Patrimoniului Cultural
Imaterial, dr. Varvara Buzilă, vede soluţionarea conceptuală a situaţiei în chiar
originea ei, în înţelegerea corectă a condiţiilor care au generat marginalizarea
importanţei documentului primar în cercetarea etnofolclorică şi, prin urmare, au
afectat prestigiul arhivelor ca instituţii: „Modernizarea şi dezvoltarea arhivelor
rămâne a fi o problemă foarte sensibilă a instituţiilor de cercetare şi a celor de
cultură. Procesele identitare desfăşurate pe mai multe planuri în spaţiul nostru vor
putea fi monitorizate mult mai eficient prin studierea acestora şi prin arhivarea
materialelor rezultate din cercetările de teren. Documentele primare privind
sistemul culturii tradiţionale, elaborate inclusiv în zilele noastre şi păstrate
după toate rigorile ştiinţifice pe termen nelimitat, vor putea asigura dezvoltarea
durabilă a cercetării, pentru care optează comunitatea ştiinţifică” [10, p. 46].
În societatea academică discuţiile asupra fondării Arhivei Naţionale de
Folclor au început încă în 1998 pe paginile mai multor publicaţii periodice:
Glasul naţiunii, Literatura şi arta, Ţara, Flux, Dialog [11]. Este de remarcat
atitudinea civică a personalităţilor folcloristicii române din Basarabia: Nicolae
Băieşu, Andrei Hâncu, Grigore Botezatu, Tudor Colac cu referire la subiectul
dat. Problema respectivă a fost avansată spre soluţionare şi la Preşedinţia
Republicii Moldova, dar fără rezultat [12, p. 214-223]. E regretabil faptul că
şi până astăzi nu este acordată o atenţie suficientă rezolvării acestei situaţii:
mereu nu ajung surse financiare pentru o infrastructură care să acopere toate
necesităţile activităţii de digitalizare şi recondiţionare, pentru programe originale
de recuperare a datelor pierdute din informaţia de bază, pentru dispozitivele de
stocare şi rulare a informaţiei etc.; nu avem o atitudine cuvenită din partea
organelor de conducere ale ţării pentru care problema respectivă ar trebui să fie
una de o importanţă naţională.
Prin urmare, la ora actuală, când se fac foarte puţine cercetări de
teren, constituirea Arhivei Naţionale de Folclor reprezintă un punct forte
în lupta pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial consemnat.
Evident, amplasarea arhivei trebuie să fie în mediul academic, unde activează
folclorişti, etnografi, muzicologi bine instruiţi în a respecta prevederile
salvgardării elementelor de patrimoniu cultural. Urmărind aceste principii
epistemologice, în 2010 cercetătorii Sectorului de folclor de la Institutul de
Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei au înaintat spre aprobare un
proiect de cercetare fundamentală şi aplicativă intitulat Constituirea Arhivei
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Naţionale de Folclor a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (digitalizarea şi
recondiţionarea fondului arhivistic documentar şi de magnetofon). În 2011
au demarat activităţi orientate spre centralizarea tuturor înregistrărilor
de creaţie populară existente în Republica Moldova şi nu numai, pentru
a constitui Arhiva Naţională de Folclor. De bun augur pentru realizarea
proiectului este şi activitatea folcloriştilor de la institutul menţionat, care
include identificarea şi înregistrarea pe teren a materialelor etnofolclorice,
apoi cercetarea, documentarea, conservarea, transmiterea, promovarea şi
valorificarea acestora.
Fondul de folclor al Arhivei Ştiinţifice Centrale a Academiei de Ştiinţe
a Moldovei cuprinde materiale etnofolclorice înregistrate pe teren [ale românilor
din Republica Moldova, Ucraina (reg. Odesa, Cernăuţi, Nikolaev, Kirovograd),
Federaţia Rusă (ţin. Krasnodar)] de mai multe generaţii de folclorişti, etnologi,
studenţi ai facultăţilor de filologie ale instituţiilor de învăţământ superior din
ţară din 1945 până în prezent. Tezaurul folcloric conservat cuprinde aproximativ
450 de volume, fiecare de circa 100-500 de file, care conţin valori patrimoniale
inestimabile: descrieri etnografice, texte folclorice, imagini, desene. Iniţial,
înregistrarea materialelor se făcea la auz, cu transcrierea directă în caietele de
teren. Din 1964 se fac şi imprimări pe bandă magnetică, care necesită condiţii de
păstrare specifice. Lipsa surselor financiare face aproape imposibilă respectarea
acestor prevederi, de aceea se recurge la cele mai rudimentare metode de
mentenanţă (amplasarea unor vase cu apă lângă benzile magnetice pentru
a preveni uscarea peliculei şi eventuala rupere a acesteia la depănarea rolelor,
recondiţionarea materialului imprimat, transferarea digitală pe alte suporturi etc.).
Sectorul de folclor al Institutului de Filologie are în gestiunea sa aproximativ 500
de benzi magnetice cu materiale de teren.
Din păcate, la ora actuală, de fondul arhivistic de documente şi
înregistrări pe bandă magnetică se interesează doar folcloriştii de la Institutul
de Filologie. În baza materialelor etnofolclorice de arhivă au fost realizate multe
monografii, studii teoretice, culegeri de texte etnofolclorice. Chiar şi în prezent,
cercetătorii Sectorului de folclor sunt antrenaţi în realizarea mai multor proiecte
instituţionale: Tezaurul folcloric al românilor din Republica Moldova, Ucraina,
Federaţia Rusă; Bibliografia folclorului românesc din Basarabia în context
general românesc şi european (de la începuturi până în prezent); Constituirea
Arhivei Naţionale de Folclor a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (digitalizarea şi
recondiţionarea fondului arhivistic documentar şi de magnetofon). Cel din urmă
vine în concordanţă cu recomandările Convenţiei UNESCO privind Salvgardarea
Patrimoniului Cultural Imaterial.
Procesul de conservare prin digitalizare şi punerea la dispoziţie
a patrimoniului cultural marelui public este o realizare de o importanţă majoră.
Odată cu apariţia sistemelor informaţionale foarte avansate tehnologic,
cu posibilităţi de accesare a unui conţinut enorm de produse digitale (de la text şi
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realizări sonore până la producţii video sau programe foarte variate), este evidentă
dorinţa nestăpânită a omului de a naviga prin informaţie cu ajutorul acestor
mecanisme puternice. Din partea gestionarilor de arhive culturale naţionale nu
se cere altceva decât să pună la dispoziţie publicului interesat materialele pe
care le deţin. Astfel, tezaurul naţional, care e într-o permanentă luptă pentru
existenţă în lumea marilor realizări tehnologice, are o nouă şansă de revitalizare
în atenţia publicului. Clauzele necesare unei noi renaşteri culturale sunt evidente:
interes din partea populaţiei, iniţiative la nivel european de digitalizare şi salvare
a patrimoniului cultural, infrastructură necesară unei bune desfăşurări
a procesului de digitalizare fără a prejudicia integritatea materialelor de arhivă.
Revalorificarea patrimoniului cultural imaterial românesc din Republica
Moldova, Ucraina şi Federaţia Rusă trebuie să devină un deziderat prim pentru
cercetători, dar şi pentru marele public.
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ELOGIUL NEBUNIEI SAU CUVÂNTARE
SPRE LAUDA PROSTIEI – LUCRARE EXPONENŢIALĂ
A TRADIŢIEI CARNAVALESCULUI ÎN LITERATURĂ
Sergiu COGUT
Institutul de Filologie al AŞM
Numele lui Erasm din Rotterdam a rămas pentru totdeauna în istoria
literaturii ca desemnându-l pe autorul celui mai tulburător pamflet ce a fost scris
vreodată. Apărută în limba latină cu titlul Laus stultitiæ, lucrarea a fost dedicată
prietenului drag Thomas Morus, cel care, murind decapitat, a reuşit să-şi câştige
nemurirea prin publicarea faimoasei Utopii. Atitudinea autorului însuşi faţă de
Elogiul nebuniei poate fi considerată de asemenea uluitoare prin aceea că, după
cum remarcă Johan Huizinga în monografia despre ilustrul umanist olandez,
ori de câte ori Erasm a vorbit despre această lucrare a sa, „a privit-o ca pe
o operă minoră. I se păruse atât de neînsemnată, zice el, încât socotise că nici nu
merită să fie tipărită, dar niciuna nu fusese primită cu atâta entuziasm. Fusese
un moft, cu totul străin de genul lui; More îl pusese s-o scrie, aşa cum ar pune
cineva o cămilă să danseze” [1, p. 146]. Dar, precizează exegetul în continuare,
„aceste manifestări de dispreţ nu erau lipsite de o intenţie ascunsă”, întrucât
publicarea Elogiului nebuniei „nu-i procurase numai succes şi satisfacţie. Epoca
lui, neobişnuit de susceptibilă, făcuse o primire foarte proastă satirei, acolo unde
părea că se leagă de funcţii şi de ordin, cu toate că Erasm încercase să se pună la
adăpost, în prefaţă, împotriva unei eventuale acuzaţii de lipsă de respect” [ibidem].
O asemenea precauţie din partea lui era absolut necesară, întrucât jocul său „sprinţar
cu textele Sfintei Scripturi păruse multor cititori prea îndrăzneţ: îţi bătuse joc de
viaţa veşnică – i-a reproşat prietenul său Maarten van Dorp”. Pus într-o asemenea
situaţie, el „şi-a dat toată osteneala ca să-i convingă pe cei bănuitori că intenţia”
pe care avut-o la scrierea capodoperei sale „nu fusese decât să îndemne la virtute”
[ibidem]. Următoarele rânduri ale lui Huizinga sunt deosebit de relevante pentru
destinul paradoxal al lucrării: „Erasm n-a mai abordat niciodată genul folosit în
Elogiul nebuniei. Tratatul pe care l-a publicat în 1525”, intitulat Despre uzul şi
abuzul organului numit Limbă, „poate fi privit ca un «pendant» pentru Moria.
(…) Lucrarea are ceva care aminteşte de stilul din Laus, dar e lipsită de farmecul
acesteia, ca formă şi gândire. (…) Elogiul nebuniei a fost cea mai bună operă
a lui. A scris el şi altele, mai erudite, poate mai evlavioase, poate cu tot atâta
sau cu şi mai multă influenţă asupra epocii lui. Şi-au trăit traiul. Nepieritoare
va fi numai Moriae encomium. Pentru că această minte n-a devenit cu adevărat
profundă decât atunci când a iluminat-o umorul. În Elogiul nebuniei, Erasm a dat
lumii ceva ce nimeni altul afară de el nu i-ar fi putut da” [1, p. 147]. În scrisoarea
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sa către Thomas Morus, autorul precizează că îi dedică lucrarea anume acestuia
pentru că l-a îndemnat să o scrie numele filosofului englez, „care seamănă cu moria
(în greceşte: prostie sau sminteală), oricât n-ai avea tu nimic comun cu această
meteahnă. (Şi, după părerea tuturor, e chiar o diferenţă ca de la cer la pământ)”
[2, p. 5]. Precizând predilecţia amicului său pentru „acest joc al spiritului”,
el menţionează: „Obişnuieşti să te delectezi cu acest soi de umor, care e, dacă nu
mă înşel, nici grosolan şi nici lipsit de duh, până la un punct. Căci îndeobşte îţi
place să joci, în viaţa de toate zilele a muritorilor, rolul unui Democrit” [ibidem].
Merită relevată în aceste rânduri asocierea numelui lui Morus cu semnificaţia
cuvântului moria în limba greacă, aceasta fiind una de sorginte carnavalescă,
axată pe ambivalenţa prost-înţelept. Ea este accentuată şi de referinţa autorului la
Democrit, unul dintre marii gânditori ai Antichităţii, care era cunoscut prin porecla
„filosoful vesel” sau „filosoful care râde”, el manifestându-şi astfel atitudinea faţă
de prostia omenească, după cum ni-l prezintă o legendă medievală, în contrast cu
Heraclit, înfăţişat ca plângând mereu mizeria şi nepriceperea oamenilor. În sensul
aceleiaşi ambivalenţe trebuie înţeles şi enunţul cu care Erasm îşi încheie epistola:
„Sănătate deci, prea învăţatule Morus, şi cu mână tare păzeşte-ţi… Moria ta”
[2, p. 7]. În această scrisoare, el are grijă să ne avertizeze că nu şi-a propus să
atace pe cineva personal, ci să mustre întreg neamul omenesc, adăugând că un
asemenea autor „pare că ia în zeflemea sau mai degrabă povăţuieşte (pe alţii) şi-i
previne? (…) Apoi, acela care nu cruţă nicio categorie de oameni, acela arată că
e mâniat nu împotriva unui om anume, ci împotriva tuturor viciilor” [ibidem].
Astfel că Erasm nu numai că nu aminteşte niciun nume, dar şi-a temperat şi
stilul, remarcând că „cititorul inteligent va pricepe uşor că am căutat mai degrabă
plăcerea, decât muşcătura. Căci n-am scormonit niciodată, ca Juvenal, prin cloaca
aceea ascunsă a fărădelegilor, ci am năzuit să înfăţişez mai mult apucăturile
cele ridicole, decât cele infame” [ibidem]. În contextul precizărilor de mai sus,
el consideră că dacă cineva nu e mulţumit nici cu temeiurile acestea, ar face bine
„să se gândească, cel puţin, că totuşi e ceva frumos să fii mustrat de către Prostie”
[ibidem]. De aceea, dându-i cuvântul, el nu putea să nu-i potrivească şi vorbele
după firea ei.
Concepută pentru a zugrăvi o lume guvernată de prostie, aceasta fiind zeiţa
atotputernică ce le dă oamenilor tinereţea veşnică şi cauza perpetuării speciei
omeneşti, lucrarea este, de fapt, o strălucită încercare de a înfăţişa lumea pe dos,
înscriindu-se astfel în rândul capodoperelor ce ilustrează tradiţia valorificării
literare a viziunii carnavaleşti, al cărei exponent de frunte a fost o altă somitate
a umanismului, şi anume autorul romanului Gargantua şi Pantagruel.
Considerăm că nu întâmplător anume lui Erasm i-a scris François Rabelais
scrisoarea din 1532 în care îl elogiază ca „părinte preaiubit” şi „oblăduitor al
literelor, apărător de neînvins al dreptăţii”, mărturisind recunoscător: „Orice
merit al meu doar de la tine l-am primit (…) dacă nu aş recunoaşte-o în faţa
tuturor, aş fi cel mai ingrat dintre oamenii de astăzi şi din viitor”. Relevând
filiera aceasta dintre romancierul francez şi Erasm, cercetătorul J. Huizinga
remarcă pasajul „în care Laus pare să amintească în acelaşi timp de More şi de
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Rabelais: acolo unde Stultitia vorbeşte despre tatăl ei Plutus, zeul bogăţiilor,
la semnul căruia totul se poate întoarce cu josul în sus şi după voinţa căruia
se petrec toate cele omeneşti: războiul şi pacea, domnia şi sfaturile, sentinţele
şi tratatele. El a zămislit-o cu nimfa Tinereţe, nu un Plutus ramolit şi miop,
ci un zeu vioi, cald de tinereţe şi de nectar, ca un alt Gargantua” [1, p. 145].
În cea mai bună tradiţie carnavalescă sunt prezentate şi cele care au hrănit-o
„la sânul lor” – „două dintre cele mai gingaşe nimfe: una, Methe, o fiică a lui
Bachus, alta, Apaedia, o fiică a lui Pan” [2, p. 13], numele primei semnificând
în greacă „Beţia”, iar al celeilalte – „Grosolănia”. Cu referire la altă lucrare a lui
Erasm, autorul olandez al monografiei citate precizează că în scrierile acestuia
revine mereu dorinţa ideală „în forma unei plimbări cu prieteni, urmată de
o masă într-o casă de ţară” [1, p. 179]. Şi iarăşi apare referinţa la capodopera
umanistului francez: „Mai ales în Convivium religiosum şi-a înfăţişat
Erasm visul în mod amănunţit. Ar merita osteneala să se compare acea
reprezentare a casei de ţară ideale, pe de o parte cu Thélème, iar pe de alta cu
proiectul fantastic al unei grădini de agrement, descrise de Bernard Palissy”
[ibidem]. În primul caz este vorba de celebra mănăstire a călugărului Jean
din romanul rabelaisian.
Revenind la Elogiul nebuniei, evidenţiem descrierea emblematicului
înţelept Socrate care, în tradiţia folclorului antic carnavalesc, apare ca personaj
conceput în baza ambivalenţei prost-înţelept, după cum remarcă Mihail Bahtin
în studiul său Eposul şi romanul atunci când elucidează specificul dialogurilor
socratice: „Este semnificativ şi faptul că figura centrală a genului este un om
care vorbeşte şi discută; este elocventă în acest sens îmbinarea în figura lui
Socrate, ca erou central al acestui gen, a măştii populare a prostului care nu
înţelege nimic (aproape ca Margites) cu trăsăturile înţeleptului de tipul cel mai
înalt (în spiritul legendelor despre cei şapte înţelepţi)” [3, p. 557]. Stultitia/
Prostia ni-l prezintă în ipostaza de măscărici în următorul fragment din discursul
său: „…oracolul lui Apollo l-a proclamat, în chip foarte puţin chibzuit, drept
singurul înţelept. Încercând odată să vorbească la tribună în faţa norodului,
a fost luat în râs de întreaga adunare” [2, p. 25]. Totuşi, precizează ea, „acest om
n-a fost totdeauna lipsit de minte, căci nu a primit numele de înţelept, pe care i-l
recunoaşte doar zeilor şi era de părere că înţeleptul nu trebuie să se amestece în
treburile statului, măcar că ar fi făcut mai bine să propovăduiască că trebuie să se
lepede de înţelepciune cel care vrea să fie trecut în rândul oamenilor” [ibidem].
În legătură cu Socrate amintim de înfăţişarea lui urâcioasă, înfiorătoare,
ce a favorizat compararea sa cu acei Sileni, a căror mutră mucalită putea
fi văzută pe capacele cutiilor la care se referă Erasm în pasajul ce conţine
memorabila enumerare a diferitor ambivalenţe: „…toate lucrurile omeneşti
au două feţe, ca Silenii lui Alcibiade, aşa că ceea ce la prima vedere apare
ca fiind moartea, dacă priveşti mai adânc, apare ca fiind viaţă, precum,
dimpotrivă, ceea ce părea a fi viaţă este moarte; frumosul pare urât, bogăţia
– sărăcie lucie, infamia – glorie, ştiinţa – neştiinţă, vigoarea – slăbiciune,
nobleţea – mojicie, veselia – tristeţe, norocul – nenoroc, prietenia – vrăjmăşie,
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mântuirea – năpastă… cu un cuvânt, le vei găsi pe toate întoarse pe dos când
vei deschide Silenul” [ibidem].
Foarte elocventă pentru carnavalescul acestui pamflet este descrierea
vieţii ca spectacol, mai exact ca o comedie: „Viaţa omenească ce altceva este
decât o comedie unde, sub o mască de împrumut, fiecare îşi joacă rolul până când
regizorul îl scoate de pe scenă? Acesta pune pe acelaşi actor să apară în costume
deosebite, aşa că cel care mai înainte jucase rolul unui rege în purpură acum
joacă rolul unui rob în zdrenţe” [2, p. 30]. În legătură cu acest theatrum mundi
sunt vizaţi toţi pretinşii înţelepţi care îşi propun să demaşte actorii: dacă s-ar ivi
unul dintre aceştia „şi ar striga spectatorilor că actorul pe care toţi îl admiră ca pe
un zeu şi stăpân nu este nici măcar om, fiindcă el, ca un dobitoc, se lasă călăuzit
doar de pornirile sale, fiind un rob de cea mai josnică speţă, întrucât de bunăvoie
slujeşte la atâţi stăpâni nevrednici; dacă acelaşi înţelept ar mai porunci unuia
care boceşte pe taică-său răposat să râdă, spunându-i că toată viaţa nu e decât
un fel de moarte şi că tată-său abia acum a început să trăiască; dacă, totodată,
ar arăta că un oarecare înfumurat, ce se laudă cu blazoanele neamului său,
nu e decât un neam prost şi un bastard, fiindcă e departe ca cerul de pământ
de virtute (…), cu ce se va alege, rogu-vă, din toate astea, decât ca să treacă în
ochii tuturor drept un nebun furios?” [ibidem]. Astfel este criticată înţelepciunea
nelalocul ei, decât care „nu e nimic mai smintit” după cum nimic nu este mai
neghiob „decât o cuminţenie de-a-ndoaselea” [ibidem]. Şi asta întrucât, de
fapt, promotorii ei au pretenţia „ca o comedie – comedia vieţii – să nu mai fie
comedie”. Dimpotrivă, se accentuează că într-adevăr cuminte e acel „care, ştiind
că e muritor, nu vrea să se ridice mai presus de soarta muritorilor şi se îngăduie
cu toată lumea ori se lasă păcălit fără să se supere”, pentru că tocmai „lucrul ăsta
înseamnă a-ţi juca rolul în farsa vieţii” [ibidem].
În conformitate cu intenţia principală a autorului de a satiriza prin
intermediul Prostiei metehnele societăţii epocii este abordat subiectul relaţiilor
amoroase dintre bătrâni şi domniţe sau dintre cucoanele aflate în pragul morţii şi
flăcăii care le procură senzaţii cu adevărat de neuitat aşa ca ele „să plutească în
extazul plăcerii celei mai mari”: „E un lucru aşa de obişnuit să vezi nişte hodorogi
şi hârburi însurându-se cu fete tinere – fără zestre şi care au să facă bucuria altora
– că fapta aceasta a ajuns aproape de pomină. Dar e mult mai nostim să vezi
nişte băbătii cu un picior în groapă, nişte iasme ce parcă au venit de pe lumea
cealaltă, totdeauna în gură cu vorba: Ce frumoasă este viaţa, care încă au poftă să
se zbenguie sau cum zic grecii: «sunt în călduri”, şi care îşi iau cu chirie, pe bani
buni, pe câte un Phaon: îşi sulemenesc de zor chipul, nu se despart de oglindă
nici cât ai scăpăra din amnar, îşi smulg perii din regiunea pubiană, îşi arată
sânii moi şi stafidiţi, cerşesc plăcerea languroasă cu un gungurit tremurător…”
[2, p. 33]. În enunţurile de mai sus, pe lângă accentul puternic de ironie,
sarcasm, mai cu seamă la adresa „băbătiilor”, cu referire la o aşa dragoste dintre
acestea, care deja se află în pragul morţii, şi tinerii de o frumuseţe aproape
desăvârşită, întrucât sunt comparaţi cu Phaon, merită relevată ambivalenţa
bătrâneţe-senzualitate/carnalitate prin analogie cu cea esenţială pentru
viziunea carnavalescă: moarte-naştere/procreaţie.
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Remarcându-se dintre ceilalţi oameni mari ai secolului prin faptul că ne
apare ca având „prea puţine prejudecăţi, cu un gust niţeluş cam prea rafinat”,
după cum îl caracterizează J. Huizinga în monografia axată pe personalitatea
şi activitatea lui, Erasm a fost cel care, deşi contesta mai târziu importanţa
Elogiului nebuniei, prin această lucrare ce i-a eternizat numele în istoria culturii
renascentiste a contribuit esenţialmente la continuitatea valorificării tradiţiei
literare a carnavalescului, rămânând unul din exponenţii de frunte ai acesteia
în calitatea sa de model al scriitorului subversiv pentru mulţi alţi autori ce au
promovat satira şi pamfletul.
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UTILIZAREA LIMBII ROMÂNE ÎN MĂNĂSTIRILE
ŞI SCHITURILE DIN BASARABIA SECOLULUI
AL XIX-LEA
Lidia COLESNIC-CODREANCA
Institutul de Filologie al AŞM
Locaşurile de cult din Basarabia, în special mănăstirile şi schiturile, au
fost instituţii religioase foarte importante, în care a fost utilizată, conservată în
condiţiile diglosiei de 106 ani şi, astfel, perpetuată limba română pe parcursul
secolului al XIX-lea. Această aserţiune poate fi demonstrată doar pe baza faptelor
de limbă excerptate din documentele de epocă.
Se ştie că, după 1812, glotopolitica guvernului ţarist promovată în sfera
cultului religios din Basarabia s-a manifestat prin deciziile şi reformele Sfântului
Sinod rus cu impact imediat asupra vieţii duhovniceşti din provincia anexată.
Cadrul sociocultural al situaţiei lingvistice diglosice în această sferă superioară
de funcţionare a limbii române în Basarabia secolului al XIX-lea poate fi
subdivizat în câteva perioade: I (1812-1855); II (1856-1881); III (1881-1904);
IV (1905-1917) [1, p. 21-404].
Precizăm că, pentru a elucida gradul de funcţionare a limbii române
în mănăstiri şi schituri în secolul al XIX-lea, nu vom recurge la o analiză
exhaustivă a celor patru perioade istorice sus-menţionate, ci ne vom limita
la perioada 1812-1855, întrucât sursele de arhivă din anii 1835, 1837, 1842,
1851 păstrează un număr impunător de texte de manuscris, în care, pe lângă
filele scrise în ruseşte, chiar începând cu 1812, se atestă şi foarte multe file de
text paleografic, scrise în română cu vechi caractere chirilice, ceea ce denotă
că anume perioada 1812-1855 a fost cea mai indicată perioadă de funcţionare
a celor două limbi venite în contact, româna şi rusa. Aceasta este perioada
bilingvismului diglosic: limba română (în varianta ei scrisă, dacă ne referim la
documentul istoric) funcţionează în paralel cu limba rusă chiar şi după 1836,
când este interzisă de Sinodul rus [2, fila 1].
Pentru o analiză sociolingvistică a materialului faptic, este important
a cunoaşte nu doar numărul total de vorbitori, în cazul dat de vieţuitori ai
mănăstirilor şi schiturilor, ci mai ales originea lor etnică, provenienţa socială,
ştiinţa de carte, numărul vorbitorilor de limba română, limba oficierii serviciului
divin. În registrele mănăstireşti asemenea date apar abia pe la 1835, când
Dicasteria Duhovnicească iniţiază nişte chestionare speciale în scopul cunoaşterii
stării reale din comunităţile monahale.
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În dosarul „Informaţii despre stareţii mănăstirilor şi ai schiturilor Eparhiei
Chişinăului din anul 1835” [3, filele 6 verso – 8], este indicată originea etnică
şi socială a monahilor, studiile şi stagiul monahal. În acest document observăm
că dintre cei nouă stareţi ai mănăstirilor şi schiturilor de călugări, numai trei
sunt vorbitori de română, stareţii de la mănăstirile Dobruşa, Frumoasa şi de la
schitul Suruceni.
Un alt document important este „Dosar despre prezentarea Societăţii de
Istorie şi Antichităţi din Odesa a informaţiilor particulare despre mănăstirile
şi schiturile Eparhiei Chişinăului din anii 1840-1843”, unde pentru prima
dată apare o informaţie referitoare la limba oficierii serviciului divin. Aici
observăm că etnia stareţului nu influenţa întru totul limba oficierii serviciului
divin, aceasta era dependentă şi de limba membrilor comunităţii monahale.
Spre exemplu, la mănăstirea Jabca (Japca), unde la acea dată stareţul era
vorbitor de limba rusă, iar comunitatea monahală, conform statelor, era
formată din 17 monahi şi tot atâţia ascultători, dintre care o parte erau
rusofoni, iar cealaltă – vorbitori de română, serviciul divin se oficia în două
limbi: în rusă şi în română [4, fila 34 b].
În 1844 în Basarabia erau 11 mănăstiri, 3 schituri de monahi şi 6 schituri de
maici. Dacă din registrele informative, completate de blagocini şi stareţi, putem
deduce că şase stareţi ai comunităţilor de călugări erau vorbitori de limba română
(la Hârjauca, Frumoasa, Ţigăneşti, Suruceni, Saharna, Călărăşăuca), apoi despre
egumenele schiturilor de maici deocamdată nu putem face nicio presupunere,
deoarece lipseşte rubrica referitoare la studii şi la originea etnică a egumenelor
[5, filele 2 verso – 19 verso].
Sursele bibliografice de limbă rusă [6, p. 351-361] cu referire la această
perioadă susţin că autorităţile eparhiale se plângeau de analfabetismul tagmei
duhovniceşti basarabene. Iar despre comunităţile monahale au afirmat nişte
enormităţi (preluate mai apoi şi de lucrări în limba română), precum că „dintre
călugări nu ştia carte aproape nimeni, bineînţeles, afară de călugării preoţi.
În mănăstirile de maici erau analfabete chiar şi stareţele” [1, p. 98]. Sursele de
arhivă combat aceste afirmaţii şi demonstrează contrariul.
Bunăoară, pe la 1837 şi 1842, jalobele monahilor şi ale ascultătorilor,
cererile, mărturiile şi rapoartele stareţilor şi chiar ale stareţelor de schituri (s.n.),
rapoartele a trei blagocini de mănăstiri şi schituri sunt scrise în limba română
[7, filele 73-77; 86-103; 131-140; 151-159 verso, 170-181 verso; 182-191 verso;
192-199 verso; 200-207 verso], în acelaşi timp, numărul ştiutorilor de carte din
mănăstiri şi schituri este suficient de mare.
Pe la 1842, în comunităţile monahale de călugări, la compartimentul
ştiinţa de carte se observă următorul tablou [7, filele 7-150 verso]: la Dobruşa
numărul total de vieţuitori era 140, vorbitori de limba română – 87, dintre aceştia
20 nu ştiau carte; la Curchi, din 45 de vieţuitori, 5 erau analfabeţi; la Hârbovăţ,
din 20 de vieţuitori doi nu ştiau carte; la Hârjauca, din numărul total
de 20 de vieţuitori erau analfabeţi un monah şi patru ascultători; la Hâncu –
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din 22 de vieţuitori nu ştiau carte 4 persoane; la Frumoasa, din 19 persoane
4 erau neştiutoare de carte; la Saharna – din 14 vieţuitori 5 nu ştiau carte;
la Călărăşăuca, din 11 vieţuitori 7 erau neştiutori de carte; la Horodişte –
din 6 persoane nu ştia carte un monah; la Căpriana – din 18 vieţuitori nu
ştia carte un monah; la Suruceni, din 11 persoane erau neştiutori de carte
un monah şi doi ascultători; la Condriţa nu este niciun analfabet din cele
6 persoane; la Ţigăneşti nu ştiau carte 5 persoane din cele 10.
În schiturile de maici situaţia este mai bună decât cea descrisă de sursele
bibliografice [7, filele 151-211 verso]. La Tabăra, din 69 de vieţuitoare nu ştiau
carte 6 monahii şi 13 ascultătoare. La Răciula erau neştiutoare de carte 9 monahii
din 29 de persoane. La Cuşelăuca, din 37 de persoane erau neştiutoare de carte
9 monahii şi 7 ascultătoare. La Rudi nu ştiau carte 5 monahii din cele 6.
La Vărzăreşti erau neştiutoare de carte 3 monahii şi 5 ascultătoare din
19 persoane. La Hirova, din 40 de persoane erau analfabete numai 2 monahii şi
8 ascultătoare.
Documentul citat supra ne îndreptăţeşte să afirmăm că „analfabetismul”
eticheta mai curând necunoaşterea limbii ruse de către comunităţile monahale, şi
nu doar neştiinţa de carte în general, deoarece stareţii şi blagocinii, vorbitori de
limba română, completau în română registrele prezentate conducerii eparhiale,
iar blagocinii şi stareţii rusofoni completau acele registre în limba rusă. În 1842,
dintre cele 20 de rapoarte ale stareţilor şi blagocinilor în română sunt scrise
rapoartele informative despre mănăstirile Hâncu şi Frumoasa şi cele despre
schiturile Ţigăneşti, Suruceni, Hirova, Răciula, Tabăra, Vărzăreşti. Deci cum
pot fi numite analfabete stareţele schiturilor de maici Tabăra şi Hirova, care au
completat registrele privind istoria schitului şi comunitatea monahală în limba
română [7, filele 151-181 verso]? La concret, stareţa schitului Tabăra a scris 34
de file în română [7, fila 151-169], egumena schitului Hirova a prezentat 24 de
file în română [7, fila 170-181 verso], iar stareţele malorosience, cea a schitului
Răciula, Glafira [7, filele 182-191 verso], şi a schitului Vărzăreşti, Tecla [7, filele
192-199 verso], au semnat cu litere româneşti rapoartele scrise în limba română,
respectiv, pe 20 de file şi pe 16 file, de către blagocinul mănăstirilor.
Peste 9 ani, în 1851 [8, filele 1-195], la capitolul ştiinţa de carte situaţia
era, aproximativ, aceeaşi. La Dobruşa, cu un stareţ malorus adus la Chişinău în
1820 de către Mitropolitul Gavriil, din 104 vieţuitori, 48 erau monahi vorbitori
de română, dintre ei nu ştiau carte 11 monahi, iar din 41 de ascultători vorbitori
de română, 8 erau neştiutori de carte. La Curchi, cu stareţ velicorus cu studii la
Seminarul din Kursk, din 47 de vieţuitori, 23 erau monahi vorbitori de română,
dintre ei 6 nu ştiau carte, şi 23 de ascultători vorbitori de română, nu ştiau carte
5 dintre ei. La Hârbovăţ, cu stareţ velicorus cu studii la Seminarul din Voronej,
din 24 de persoane, erau 5 monahi vorbitori de română, un monah dintre ei nu
ştia carte, şi 9 ascultători vorbitori de română, dintre care 2 nu ştiau carte. La
Hârjauca, cu stareţ vorbitor de română, din cele 19 persoane erau 7 monahi
vorbitori de română, dintre care un monah nu ştia carte, şi 4 ascultători vorbitori

39

de română ştiutori de carte. La Frumoasa, cu egumen malorus, din 20 de vieţuitori
erau 11 monahi vorbitori de română, 2 dintre ei nu ştiau carte, şi 8 ascultători
vorbitori de română, unul dintre ei nu ştia carte. La Hâncu, cu stareţ vorbitor de
română, din 31 de vieţuitori, 14 monahi erau vorbitori de română, 3 dintre ei nu
ştiau carte, şi 11 ascultători vorbitori de română, 7 dintre aceştia nu ştiau carte.
La Japca, cu stareţ malorus, din 29 de persoane erau 11 monahi vorbitori de română,
dintre ei un monah nu ştia carte, şi 9 ascultători vorbitori de română, doi dintre
ei nu ştiau carte. La Ţigăneşti, cu stareţ vorbitor de română, din 9 persoane erau
5 monahi vorbitori de română ştiutori de carte şi 5 ascultători vorbitori de română,
unul dintre ei nu ştia carte. La Saharna, cu stareţ vorbitor de română, din 26 de
persoane, 7 monahi erau vorbitori de română, toţi ştiau carte, şi 9 ascultători
vorbitori de română, unul dintre ei nu ştia carte. La Căpriana, cu stareţ bulgar,
erau 19 monahi, dintre ei 12 vorbitori de română, toţi ştiau carte. La Condriţa, cu
stareţ malorus, din 4 vieţuitori, nu era niciun vorbitor de română. La Suruceni,
cu stareţ velicorus cu studii la Seminarul din Orlov, erau 5 monahi vorbitori de
română şi 10 ascultători, toţi ştiau carte. La Călărăşăuca, cu egumen malorus,
erau 4 monahi vorbitori de română, numai unul dintre ei nu ştia carte, iar un
monah „citeşte şi scrie moldoveneşte satisfăcător” [8, fila 56].
În schiturile de maici, în general, situaţia este mai bună. La Răciula,
cu egumenă bulgăroaică, din 41 de vieţuitoare, erau 8 monahii vorbitoare de
română, două dintre ele nu ştiau carte, şi numai două ascultătoare vorbitoare de
română ştiutoare de carte. La Tabăra, cu stareţa vorbitoare de română, din 86 de
persoane erau 48 de monahii vorbitoare de română, 8 dintre ele nu ştiau carte, şi
30 de ascultătoare vorbitoare de română, 15 dintre ele nu ştiau carte. La Hirova,
cu stareţa vorbitoare de română, din 42 de persoane erau 24 de maici vorbitoare
de română, 4 dintre ele nu ştiau carte, şi 13 ascultătoare vorbitoare de română,
dintre ele 2 nu ştiau carte. Numai la schitul Vărzăreşti situaţia era gravă, stareţa
fiind malorosiancă, din 30 de vieţuitoare erau 15 monahii vorbitoare de română,
14 dintre ele erau neştiutoare de carte! Nu era nicio ascultătoare vorbitoare de
română. La Cuşelăuca, cu stareţa vorbitoare de română, din 35 de persoane erau
14 monahii vorbitoare de română, 8 dintre ele nu ştiau carte, şi 24 de ascultătoare
vorbitoare de română, 7 dintre ele nu ştiau carte.
În această perioadă, conform informaţiilor de arhivă, se evidenţiază
câţiva blagocini de mănăstiri şi schituri vorbitori de limba română. Şi anume,
blagocinul şi stareţul mănăstirii Dobruşa, arhimandritul Gavriil, care a primit
monahismul la 19 decembrie 1798 la mănăstirea Slatina din Moldova,
a fost econom al mănăstirii Slatina până în 1808, iar de la 1 octombrie 1811
a fost numit de către Mitropolitul Gavriil secretar al Dicasteriei Duhovniceşti
a Mitropoliei Moldovei. A murit în 1836 [3, fila 12].
Blagocinul şi stareţul mănăstirii Frumoasa, arhimandritul Benedict
[3, fila 3], a învăţat carte în şcoli particulare, s-a călugărit în 1799 la
mănăstirea Slatina, din 1808 până în 1812 a fost econom al Mitropoliei din
Iaşi, în 1813 a venit la Chişinău, fiind primit de către Mitropolitul Gavriil
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în cin de ierodiacon, în 1814-1822 este econom al Casei Arhiereşti de la
Chişinău, din 1818 este stareţ al mănăstirii Frumoasa, iar din 1822 este
numit şi blagocin, deţine această funcţie timp de 30 de ani şi scrie numai
româneşte până în 1850 [9, fila 60].
Blagocinul şi stareţul mănăstirii Hâncu, ieromonahul Dorotei, scrie cele
mai caligrafice file în limba română [7, fila 73-85], este „din naţiune bulgară,
ficior de neguţătoriu, însurat n-au fost, la Seminarie n-au învăţat, în lume s-au
numit Dimitrie Chiurciu” [7, fila 77], a fost blagocin de mănăstiri şi schituri
timp de 8 ani.
Un alt blagocin al mănăstirilor şi schiturilor, demn de remarcat, este
stareţul mănăstirii Hârbovăţ, arhimandritul Ioanichie, velicorus, care a învăţat
carte în mod particular, a învăţat şi româna, deşi rapoartele le scria în ruseşte.
A fost călugărit în 1798 la mănăstirea Neamţ din Moldova, unde până în 1805
s-a ocupat de transcrierea cărţilor traduse de către stareţul Paisie Velicikovski
din greacă în slavonă. La 25 noiembrie 1805 pleacă la Lavra Alexandrovskaia
din Sankt Petersburg, unde la 5 octombrie 1810 a fost hirotonit ierodiacon, apoi,
la cererea Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, este transferat în Moldova,
la Iaşi, fiind numit sacristic la veşmântărie. Odată cu trecerea la Chişinău
a Mitropolitului Gavriil şi deschiderea Seminarului Teologic, este numit profesor
de desen şi aritmetică. În afară de aceste funcţii şi ascultări, din 1813, în timpul
construirii Casei Arhiereşti de la Chişinău şi a vechii biserici de piatră de la
mănăstirea Căpriana, ce aparţinea Casei Arhiereşti, el a luat parte la lucrările de
proiectare, la desenarea planurilor, a faţadelor şi la supravegherea realizării în
practică, conform proiectului, a tuturor lucrărilor de construcţie, iar în timpul
liber ajuta la înfiinţarea tipografiei. În 1817 a fost profesor de matematică şi
algebră la Seminar, în 1818 a fost numit bibliotecar la biblioteca Seminarului,
a fost membru-asistent al Consistoriului din Chişinău şi membru al conducerii
Seminarului. În 1821 este numit examinator, iar în 1822 are binecuvântarea
arhierească pentru tipărirea în limba română în Tipografia Exarhicească
a tăbliţelor pentru şcolile lancasteriene, având misiunea să pregătească
materialele necesare, apoi să le tipărească, utilizând mai ales arta gravării
(pe care o poseda). Tot în 1822, la cererea sa, este eliberat din toate funcţiile
deţinute la Seminar, iar la 26 mai 1823 este numit director al Tipografiei
Exarhiceşti. La 4 august 1824 este numit stareţ al mănăstirii Jabca şi ecleziarh
al bisericii de pe lângă Casa Arhierească, apoi stareţ al mănăstirii Hârbovăţ
(3 martie 1827), de la 21 ianuarie 1828 este blagocin al mănăstirilor şi schiturilor
[3, filele 9 verso-12] şi deţine această funcţie până la 1851.
Dintre stareţii schiturilor vorbitori de română, se evidenţiază egumenul
Irineu, stareţ al schitului Suruceni (de la 14 ianuarie 1835), care a învăţat carte
românească în mod particular [3, fila 18]; stareţul Ignatie (1839-1848), tot de la
Suruceni [7, fila 131], stareţii schitului Ţigăneşti, ieromonahul Daniil (1829-1835)
[10, fila 2] şi ieromonahul Victor (1844-1853), care a învăţat carte românească
în mod particular [5, fila 17 verso]; stareţa schitului Răciula, monahia Nicandra
(1829-1833) [11, fileles 1-2], stareţele schitului Tabăra, monahia Agapia
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(1837-1838) [12, filele 1-2] şi monahia Fevronia (1841-1845) [7, fila 151],
stareţele schitului Hirova, shimonahia Elizaveta (1831-1838) [12, fila 4],
şi shimonahia Severiana (1839-1849) [7, fila 170].
E de notat că în documentele citate varianta scrisă a limbii ruse este
dominantă, dar are utilizare şi varianta scrisă a limbii române, de aceea perioada
1812-1855, în care au activat trei ierarhi: Mitropolitul Gavriil BănulescuBodoni, Arhiepiscopul Dimitrie Sulima şi Arhiepiscopul Irinarh Popov, este cu
certitudine perioada unui bilingvism diglosic. Indiferent însă de orice decizie
sinodală, varianta vorbită a limbii române în comunităţile monahale unde numărul
vorbitorilor de limba română era predominant, deşi se atestau mulţi neştiutori de
carte, netrecuţi prin şcolile duhovniceşti elementare cu predare în limba rusă, a fost
utilizată totuşi pe tot parcursul secolului al XIX-lea.
Sursele de arhivă demonstrează că şi până la deschiderea şcolilor
mănăstireşti cu predare în limba rusă (începând cu anii 1871-1878, conform
dispoziţiilor Sinodului rus) pe lângă cele 15 mănăstiri şi schituri existente
[13, fila 144], ascultătorii şi monahii învăţau în mănăstiri citirea, cântarea şi scrierea
românească. De exemplu, pe la 1851, în formularul mănăstirii Călărăşăuca,
despre un monah de 54 de ani se afirmă precum că „citeşte şi scrie moldoveneşte
satisfăcător, rucodelie nu ştie” [8, fila 56], iar în formularul mănăstirii Căpriana,
găsim că un monah de 45 de ani „la citire şi cântare este bun, iar la scriere
în moldoveneşte este foarte bun” [8, fila 175], la mănăstirea Dobruşa aflăm un
monah malorus care „citeşte, cântă şi scrie ruseşte şi moldoveneşte, are calităţi
de copist” [8, fila 78], iar un alt monah, tot de la Dobruşa, „citeşte şi cântă bine,
ştie să lege cărţi” („perepletati knigi”) [8, fila 78].
Pe la 1905, la Noul Neamţ observăm că au învăţat în mănăstire „citirea,
cântul şi scrierea în moldoveneşte” 7 monahi [14, fila 234], iar despre 3 monahi de
la Frumoasa, respectiv, de 26, 29 şi 33 de ani, se afirmă că „citeşte moldoveneşte”,
„citeşte moldoveneşte la strană”, „citeşte şi scrie moldoveneşte” [14, filele 41-50].
La Hârbovăţ au învăţat în mănăstire „citirea, cântul şi scrierea moldovenească”
6 monahi [14, filele 65-76].
În acelaşi an, 1905, în schiturile de maici situaţia este şi mai bună.
De exemplu, la Vărzăreşti despre două monahii se spune că „citeşte şi scrie
moldoveneşte foarte bine”, iar despre alte 10 monahii – că „citeşte şi scrie
moldoveneşte bine” [14, fila 165], la Răciula 8 monahii „au învăţat în schit
să citească, să cânte şi să scrie moldoveneşte” [14, fila 171], la Hirova
75 de maici „au învăţat la schit citirea, cântul şi scrierea moldovenească”
[14, filele 208-233].
Informaţiile citate supra vin să confirme ideea că în mănăstiri şi schituri se
învăţau citirea, cântarea şi scrierea românească chiar şi după deschiderea şcolilor
mănăstireşti cu predare în limba rusă, unde învăţătura dura 2-4 ani [14, fila 65].
În acelaşi document descoperim că la 1905, la mănăstirea Hârbovăţ, unii monahi
destul de în vârstă ştiau carte românească. Bunăoară, un ieromonah de 60 de ani
„a învăţat carte moldovenească la mănăstirea Jabca”, un alt ieromonah, de 57 de
ani, „a învăţat moldoveneşte la mănăstirea Frumoasa”, un monah de 73 de ani
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„a învăţat carte moldoveneşte la mănăstirea Dobruşa”, iar un alt monah, de 61 de
ani, „a învăţat carte moldovenească la mănăstirea Hârbovăţ”, un monah de 57 de
ani „a învăţat carte moldovenească la mănăstirea Hâncu”. În schiturile de maici,
de asemenea, după cum deja am observat, la acea dată se atesta cunoaşterea
limbii române, menţionată în mod special de către blagocinii care au completat
registrele în ruseşte.
Textul istoric ne pune la dispoziţie doar informaţia pe care trebuie să
o interpretăm. În cazul dat, toate formularele completate în ruseşte vădesc întru
totul glotopolitica de asimilare lingvistică şi confundarea de către blagocinii şi
stareţii rusofoni a ştiinţei de carte cu cunoaşterea limbii ruse de către comunităţile
monahale. Dacă revenim la documentele deja citate, reţinem că despre stareţul
schitului Ţigăneşti, ieromonahul Victor, care a lăsat multe file româneşti, păstrate
în dosarul de la 1842, deja în 1851, în registrul completat în ruseşte de către
blagocin şi semnat cu litere româneşti de către stareţ, aflăm că „citeşte şi cântă
bine, iar la scriere este slăbuţ” [8, fila 111 verso]. Aceeaşi descoperire o facem
şi despre monahia Pavlida, stareţa schitului Hirova, care la 1842 şi-a prezentat
raportul în română, iar în 1851, conform registrului, ea „citeşte bine, dar scrie rău
şi nu ştie să cânte” [8, fila 138].
Deşi în dosarele anilor 1812-1855 nu am depistat informaţii privind
limba oficierii serviciului divin, cu excepţia unui singur document, totuşi faptul
că la 1905 în toate mănăstirile şi schiturile basarabene serviciul divin se oficia
în română şi slavonă sau rusă [14, filele 1-314] dovedeşte că limba română
a supravieţuit în aceste instituţii religioase anume prin purtătorii ei nativi,
care, locuind compact, au păstrat tradiţia bisericească şi au avut un contact
nemijlocit cu populaţia din împrejurimi. Limba rusă, impusă în stranele
bisericeşti, alternativ cu româna, nu a fost în stare să substituie limba română
din locaşurile de cult. Unele mănăstiri basarabene au fost focare de cultură
românească, mai ales prin bibliotecile şi prin tălmacii lor de carte, precum erau
mănăstirile Dobruşa şi Noul Neamţ.
În concluzie, susţinem că mănăstirile şi schiturile basarabene au jucat un
rol însemnat în conservarea şi perpetuarea limbii române în condiţiile diglosiei
(1812-1918) cu limba rusă. Datorită mănăstirilor şi schiturilor, care cuprindeau un
număr foarte mare de vorbitori de limba română, foarte diversificat din punct de
vedere intelectual şi social, vorbitori de ambele sexe, de toate vârstele, proveniţi
din diverse pături sociale, sfera cultului religios a devenit superioară celorlalte
sfere de funcţionare a limbii în Basarabia secolului al XIX-lea.
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TEORIA ACTELOR DE VORBIRE –
CONSTITUIRE ŞI EVOLUŢIE
Elena CONSTANTINOVICI
Institutul de Filologie al AŞM
Teoria actelor de vorbire incită la discuţii nesperat de fecunde. Formulată
pe terenul filosofiei limbajului, mai bine zis, în cadrul unei direcţii noi din
filosofia limbajului, cea a „limbajului în acţiune”, teoria actelor de vorbire s-a
bucurat şi se bucură constant de atenţia cercetătorilor. Teza centrală a acestei
teorii de filosofie a limbajului este că nici cuvântul, nici propoziţia, nici fraza
nu reprezintă unitatea minimală de comunicare, ci producerea acestora în
momentul în care se realizează actul de vorbire. „Sloganul” acestei teorii este
următorul: A vorbi înseamnă a face, altfel spus, cuvintele sunt parte a faptelor
[1, p. 1002]. Adică „vorbirea este acţiune, limbajul este un instrument, prin
care indivizii acţionează cu scopul de a obţine anumite rezultate. Această teză
se opune opiniei conform căreia principalul scop al limbii este să descrie
lumea” [2]. Într-adevăr, după cum se constată în urma cercetărilor, „funcţia
limbajului chiar şi în fraze declarative nu este într-atât de a descrie lumea,
cât de a îndeplini acţiuni cum ar fi ordinul, promisiunea, botezul” [3, p. 187].
În plus, „există o serie de enunţuri care nu pot fi raportate la ceva din realitate
(ca în (1a-c) – n. n.). Pentru aceste enunţuri nu se poate stabili valoarea
de adevăr. Nu există ceva din realitate cu care aceste enunţuri să se poată
compara” [2]:
(1a) Bună seara!
(1b) Noapte bună şi vise plăcute!
(1c) Aş vrea să mă duc la mare!
Deci traseul investigator al acestei problematici s-a centrat pe căutarea
răspunsului la întrebarea: cum se pot efectua cele mai diverse acţiuni utilizând
cuvintele într-un act concret de vorbire?
Fiind considerat unitatea minimă de comunicare, actul de vorbire a fost
definit în diverse feluri. O definiţie larg răspândită este următoarea: „Actul de
vorbire este actul performat prin utilizarea limbii în situaţii de comunicare concrete:
secvenţa produsă de vorbitor cu o anumită intenţie comunicativă, într-un context
determinat” [4, p. 798]. Pentru a face deosebire între actele fizice (a bea un pahar
cu apă) şi actele mentale (a se gândi la un pahar cu apă), fenomenul în cauză
a fost numit act de vorbire (a cere un pahar cu apă), adică a face ceva (în cazul
de faţă, a cere) cu ajutorul cuvintelor. Atunci când actele de vorbire se realizează
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prin limbajul nonverbal, este utilizată şi denumirea de acte comunicative: când,
de exemplu, solicitarea se face prin gesturi sau mimică [5].
Este unanim recunoscut faptul că promotorul teoriei actelor de vorbire a fost
J. L. Austin (1911-1960). Observând că semnificaţia unui enunţ nu depinde atât
de sensul cuvintelor folosite, cât de împrejurările în care a avut loc enunţarea,
J.L. Austin deosebeşte semnificaţia cuvintelor (ce ţine de semantica limbii), pe
de o parte, şi actul realizat prin rostirea acestor cuvinte semnificative (ce ţine de
activitatea propriu-zisă de vorbire), pe de altă parte. În timpul enunţării, vorbitorul,
pe lângă ceea ce spune explicit prin sensul cuvintelor, include şi „nespusul”,
care poate fi reconstituit doar prin analiza circumstanţelor în care a avut loc
comunicarea. Asemenea enunţuri au întotdeauna şi un „rol ilocuţionar”, acela
de a face ceva ca urmare a producerii lor: „… a spune ceva este, în sens deplin,
a face ceva, menţionează J. L. Austin. Acest set include producerea anumitor
sunete, producerea anumitor cuvinte în anumite construcţii şi producerea lor cu
o anumită «semnificaţie» – în sensul filosofic favorit al acestui cuvânt, i.e. cu un
anumit sens şi o anumită referinţă. Numesc (botez) actul de «a spune ceva» – în
acest sens normal deplin – performarea unui act locutoriu; iar studiul enunţurilor
astfel definite va fi studiul locuţiilor, altfel zis, al unităţilor complete de vorbire”
[6, p. 46]. În continuare, Austin menţionează că efectuarea unui act locuţionar este
ea ipso şi efectuarea unui act ilocuţionar. Astfel, atunci când performăm un act
locutoriu, vom performa totodată acte ca:
– a pune o întrebare ori a da un răspuns;
– a da o informaţie, ori o asigurare, ori un avertisment;
– a anunţa un verdict sau o intenţie;
– a pronunţa o sentinţă;
– a face o numire, ori un apel, ori o critică;
– a identifica ori a descrie ceva [6, p. 47].
Cu alte cuvinte, după cum s-a menţionat în literatura de specialitate, teza
principală a acestei teorii este următoarea: orice rostire într-un act de vorbire
este şi acţiune, iar „semnificaţia unui «act de vorbire» este funcţia sa; ca şi
funcţia oricărei exprimări lingvistice, ea se bazează pe convenţii lingvistice,
care, întrucât se raportează la modalităţi de acţiune, nu la acţiuni singulare, devin
reguli generale într-o doctrină despre «cele-ce-nu-sunt-la-locul-lor»” [7, p. 8].
În aceeaşi lucrare, se menţionează că „Teoria «actelor de limbaj”
ridică problema dependenţei semnificaţiei nu de simpla utilizare în limbă,
ci de contextul acţional al rostirii, de faptul rostirii, aceasta din urmă
nefiind simplă spunere, zicere, enunţare a ceva”. Rostirea, producerea
exprimării se încadrează între „limitele nu numai ale spusei, ci şi ale
nespusei”, iar aceasta este o „problemă ce ţine de studiul comunicării
umane pe fondul acţiunii şi al comportamentului” [7, p. 9].
J. L. Austin se consideră întemeietorul teoriei actelor de vorbire, dar nu
a făcut-o pe loc gol. Cel puţin trei nume notorii au contribuit la conturarea
acestei teorii înaintea lui J. L. Austin: Humboldt (1769-1859), care a scos în
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evidenţă aspectul energeia (acţiune verbală şi act de vorbire) al limbii în raport
cu aspectul ei de ergon (produs şi formă), iniţiind studiul limbii ca activitate,
Karl Bühler (1879-1963), care a introdus în circuitul lingvistic pentru prima oară
termenii emiţător, mesaj şi receptor, şi Ludwig Wittgenstein (1889-1951), care a
identificat „jocurile de limbaj”. Ulterior, teoria lui J. L. Austin a fost valorificată
într-un val de discuţii între lingvişti şi filosofi. Nume remarcabile ale lingvisticii
au încercat să pătrundă în esenţa concepţiilor lui J. L. Austin şi şi-au expus
părerile, de multe ori critice, în operele lor: Emile Benveniste (1902-1976),
P. F. Strawson (1919-2006), Eugeniu Coşeriu (1921-2002), John Searle
(n. 1932) etc. În studiile respective, două aspecte ale problemei sunt clar
elucidate: descrierea actului de limbaj ca o forţă ilocuţionară aplicată unui
conţinut propoziţional şi clasificarea actelor de limbaj, care, cum e şi firesc,
conţine fluctuaţii de la cercetător la cercetător. Vom încerca să evidenţiem aportul
acestor cercetători la consolidarea şi evoluţia teoriei actelor de vorbire.
S-a menţionat în lucrările de referinţă că J. L. Austin ajunge la teoria actelor
de limbaj plecând de la teoria „jocurilor de limbaj” a lui Ludwig Wittgenstein,
înscrisă în preocupările filosofiei limbajului privind raportul dintre semnificaţie
şi întrebuinţare. La baza teoriei „jocurilor de limbaj” stă teza conform căreia
„limba este, înainte de toate, o activitate ca oricare alta (ce intervine în diferite
situaţii şi contexte ale acţionării)”, iar „cuvântul nu are nicio semnificaţie dacă
nu este exprimat”, adică „semnificaţia unui cuvânt constă în utilizarea sa
într-un limbaj” [8, p. 117]. „Putem să ne gândim, menţiona Ludwig Wittgenstein,
la faptul că întregul proces de folosire a cuvintelor (…) este unul din acele jocuri
cu ajutorul cărora copiii învaţă limba lor maternă. Vreau să numesc aceste jocuri
«jocuri de limbaj» (Sprachspiele) şi să vorbesc uneori despre un limbaj primitiv
ca despre un joc de limbaj… Eu voi numi şi întregul: limbajul şi activităţile
cu care se împleteşte el, «joc de limbaj»” [8, p. 95]. Deci, jocurile de limbaj
reprezintă numeroase tipuri de enunţuri pe care le creează interlocutorii în timpul
comunicării, respectând anumite reguli (roluri), specifice fiecărui participant la
comunicare. Lista de astfel de enunţuri, puse în evidenţă de Ludwig Wittgenstein,
este următoarea:
A da ordine şi a acţiona potrivit ordinelor;
A descrie un obiect după înfăţişarea lui sau după măsurători;
A construi un obiect pe baza unei descrieri;
A relata un eveniment;
A formula presupuneri despre un eveniment;
A formula şi a testa o ipoteză;
A prezenta rezultatele unui experiment în tabele şi diagrame;
A născoci o poveste şi a o citi;
A juca teatru;
A cânta melodii ale unor dansuri;
A dezlega ghicitori;
A face o glumă; a o spune;
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A rezolva o problemă de aritmetică practică;
A traduce dintr-o limbă în altele.
A ruga, a mulţumi, a blestema, a saluta, a se ruga [ibidem, p. 105].
Sunt elocvente în această ordine de idei observaţiile pe care le face
cercetătorul Gorun Manolescu [9, p. 118] asupra jocurilor de limbaj:
1. Rolurile nu sunt legitimate prin ele însele, ci sunt obiectul unui contract,
explicit sau nu, între jucători.
2. Dacă nu există reguli, nu există nici joc. Chiar şi o modificare
infinitezimală a unei reguli alterează natura jocului iniţial şi marchează trecerea
la altul.
3. Fiecare enunţ trebuie să fie gândit ca o „mutare” în cadrul unui joc.
Dacă în timpul conversaţiei se schimbă regulile sau rolurile, se schimbă şi
jocul, trecându-se la alt sistem de gândire.
Astfel, Ludwig Wittgenstein, prin teoria jocurilor de limbaj, a avansat
cercetările sale trecând de la ideea dominantă la începutul carierei sale precum
că există o corespondenţă precisă între limbaj şi realitate la ideea că, prin
întrebuinţare, „mişcarea” limbajului recreează de fiecare dată lumea. Cu alte
cuvinte, remarcă Gorun Manolescu, „rolul de bază al limbajului se schimbă
fundamental. De la unul pasiv, descriptiv, aşa cum era văzut în Witt. I., el devine
unul activ, inovator ca o consecinţă a «jocurilor de limbaj» puse în evidenţă de
Witt. II….” [ibidem, p. 118-119].
Contribuţia lui Karl Bühler (1879-1963) la conturarea teoriei actelor de
vorbire constă în faptul că a aşezat limbajul pe axa comunicării, introducând în
circuitul ştiinţific termenii emiţător, mesaj şi receptor. În plus, face o distincţie
netă între limba ca fenomen şi limba ca obiect de cercetare, ca produs, idee
pe care a fructificat-o Ferdinand de Saussure (1857-1913) în celebra dihotomie
limbă/vorbire. Ca fenomen, „limbajul poate fi considerat ca o acţiune verbală şi
se ţine cont de faptul că el reprezintă o manifestare expresivă suscitată de stimulii
amintirilor şi cunoştinţelor subiectului vorbitor. În acest caz, limbajul este abia
diferit de acţiunile umane, în general, şi el este considerat la un grad inferior de
formalizare. Totuşi, dacă acţiunea verbală este efectuată în scopul semnificării
a ceva, limbajul primeşte o dimensiune completă, distinctă printre toate celelalte
acţiuni umane, şi devine un act de limbaj, ceea ce implică şi un nivel superior de
formalizare” [10, p. 59]. În opinia lui Karl Bühler, limbajul ne este dat la început
ca produs. „Pentru a trata acest aspect trebuie să recurgi la abstractizare, pentru
a-l putea defini ca pe o construcţie noţională, a cărei realitate nu poate fi pusă
pe acelaşi plan cu cea de vorbire. Pornind de la produsul lingvistic al actului
lingvistic concret, lingvistul se îndreaptă spre un nivel superior, a cărui ţintă este
un sistem lingvistic trecut şi prin lingvistica comparată.” [ibidem]
Cu „modelul organic, instrumental” al funcţiilor limbajului şi cu
identificarea rolului important al deicticelor în limbă, Karl Bühler deschide
o perspectivă modernă în studiul limbajului. În lucrarea sa Teoria limbii (1934),
Karl Bühler constată, după cum s-a menţionat în literatura de specialitate,

48

că „vorbirea poate fi concepută ca expresie în raport cu emiţătorul, ca reprezentare
în raport cu mesajul şi ca apel în raport cu destinatarul. Cercetătorul distinge trei
etape de evoluţie a limbajului, cărora le corespund funcţii: funcţia de a exprima
o stare interioară; funcţia comunicativă şi de declanşare a limbajului; funcţia
descriptivă ori reprezentativă. În consecinţă, el distinge următoarele funcţii
lingvistice: expresivă (numită şi interjecţională), reprezentativă (referenţială)
şi apelativă (persuasivă, retorică)”. Toţi lingviştii care s-au ocupat de funcţiile
limbii fac trimitere la lucrările sale.
Emile Benveniste (1902-1976), întemeietorul lingvisticii enunţării, a pus
bazele modelului de orientare pragmatică în studiul limbii. Cercetătorul definea
enunţarea ca „punerea în acţiune a limbii într-un act individual de utilizare”
[11, p. 68] şi sublinia că, deşi între enunţ şi activitatea de enunţare există
o legătură strânsă, distincţia dintre ele nu trebuie pierdută din vedere pentru
a putea releva particularităţile fiecărui context comunicativ în structura
enunţului. Adică, enunţarea nu este altceva decât „actul de producere a unui
enunţ şi nu textul enunţului” [12, p. 58]. Pentru ca activitatea de enunţare să
se poată desfăşura, sunt necesare anumite situaţii de comunicare şi mijloace
speciale de performare a enunţării. Emile Benveniste consideră actul enunţării
ca pe un act individual, deşi sublinia că enunţarea implică un emiţător şi un
receptor, fiind de tip conversaţional. În felul acesta, prin teoria enunţării, s-a
produs o cotitură în studiile lingvistice, iniţiindu-se trecerea la lingvistica
acţională, bazată pe ideea lui Ludwig Wittgenstein că limba este o formă de
comportament, iar de aici la teoria actelor de vorbire.
Traseul investigaţional al lui Eugeniu Coşeriu porneşte de la Humboldt,
dar se apropie de teoria actelor de limbaj prin intermediul celor două lucrări
de primă mărime în lingvistica modernă: Teoria limbii de Karl Bühler şi Curs
de lingvistică generală de Ferdinand de Saussure. Pentru Eugeniu Coşeriu,
dihotomia saussuriana limbă/vorbire reprezintă distincţia între sistem şi realizarea
sa. Limba se defineşte ca un fapt abstract cu trăsături opozitive, caracteristice
sistemului, iar vorbirea nu este altceva decât realizarea acestui sistem în situaţii
concrete, ancorate în timp şi spaţiu, cu participarea unui singur vorbitor sau
a mai multor vorbitori. Ceea ce se apropie de teoria actelor de vorbire în
concepţia lui Coşeriu este faptul că numai „în timpul şi în actul vorbirii” pot
fi înregistrate creaţii individuale, concrete, iar „tot ceea ce este repetitiv în
actul vorbirii constituie limbă” [10, p. 60]. „În viziunea coşeriană limba nu
este reprezentată de cuvintele indivizilor, fiindcă a vorbi înseamnă întotdeauna
a vorbi o limbă, dar ca activitate a limbajului” [ibidem]. Pentru Eugeniu Coşeriu,
importantă este vorbirea. Aceasta conţine, ca activităţi de limbaj indisociabile,
energeia şi ergon ale lui Humboldt. Este bine cunoscută importanţa pe care
o atribuia Eugeniu Coşeriu receptorului în comunicare.
Recunoscând teoria lui J. L. Austin şi fiind şi succesorul acestuia, John
Searle continuă cercetările în domeniul pragmaticii lingvistice, contribuţia
acestuia fiind exprimată prin formalizarea actelor de vorbire. Cercetătorul
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a arătat că folosirea sau vorbirea unei limbi implică anumite reguli – forme de
guvernare, conducere a comportamentului. Acestea sunt de două tipuri:
● Reguli de îndrumare, regulatoare (regulative rules) – nu sunt altceva
decât „forme de comportament independente” [13, p. 33] sau reguli care
coordonează şi favorizează formarea unor deprinderi concrete într-un anume
context social sau într-o situaţie. Aceste reguli, de obicei, iau forma unor acţiuni
obligatorii: achitarea taxei de călătorie, deconectarea telefonului mobil într-o
bibliotecă, sală de lectură, teatru, sală de concerte etc.
● Reguli constitutive (constitutive rules) – „sunt acele reguli care creează
sau definesc noi forme de comportament”. Ele apar în forma X este considerat
Y sau X este considerat Y în contextul C [idem, p. 35]. Spre exemplu, în fotbal,
un gol este luat în calcul când un jucător înscrie mingea în poarta adversarului
în timpul jocului. Folosind formula lui John Searle, vom obţine Luarea în
calcul a unui gol este considerată ca înscrierea mingii în poarta adversarului
în contextul jocului de fotbal. Aceste reguli constitutive nu mai sunt valabile în
afara desfăşurării jocului de fotbal sau în desfăşurarea altor jocuri, golul pentru
jocul de golf este considerat în aria altor reguli constitutive.
Reiese că cele menţionate supra trebuie să stea la baza studierii limbii în
acţiune. Provocarea a fost lansată de J. L. Austin. Succesorul său, John Searle,
a constatat că, de fapt, posibilităţile reale de a folosi limba în acţiune
sunt limitate.
Cercetătorul identifică cinci posibilităţi, şi anume:
1) putem spune celorlalţi cum sunt lucrurile;
2) îi putem determina pe alţii să facă anumite lucruri;
3) ne putem angaja noi înşine să facem anumite lucruri;
4) putem exprima propriile sentimente şi aptitudini;
5) putem schimba realitatea prin anumite fraze [13, p. 44-45].
Pornindu-se de la aceste posibilităţi, au fost identificate sute de acte de
vorbire, au fost operate zeci de clasificări şi descrieri, au fost aduse mii şi mii
de exemple ilustrative, s-a actualizat un număr impresionant de interpretări,
astfel încât teoria actelor de vorbire s-a constituit ca un domeniu important al
pragmaticii şi a evoluat prin contribuţia notabilă a mai multor cercetători. Prin
cele menţionate supra, am încercat să punem la dispoziţia celor interesaţi de
„limbajul în acţiune” informaţii, pe cât posibil, utile.
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ROMANUL BASARABEAN: „SPECTACOLUL”
DE CANDORI AL COPILĂRIEI
Nina CORCINSCHI
Institutul de Filologie al AŞM
Literatura română pentru copii din Basarabia este ilustrată de personaje
puţine, dar memorabile. Cap de afiş este, bineînţeles, Guguţă, urmat de Ciuboţel,
Titirică, Isai, Trofimaş – personaje cu care au crescut generaţii de cititori. Seria de
copii celebri ai literaturii de la noi, studiată academic şi promovată în manualele
şcolare, însă este incompletă. Din această cohortă şi, implicit, din atenţia criticii
literaturii pentru copii lipseşte un nume important – Păulică din romanul lui
Paul Goma Din calidor. Chiar dacă romanul în cauză este destinat mai cu seamă
adulţilor, păstrând proporţiile, micul Paul este, ca şi Guguţă, o figură fabuloasă,
de o construcţie interioară excepţională.
Guguţă exprimă mirajul copilăriei adevărate, în care imaginaţia şi libertatea
spiritului nu cunosc limite. În parametrii aceluiaşi palier de autenticitate (doar că
una mai frustă şi „dezgolită” de efecte calofile), se configurează şi mitul copilăriei
lui Păulică, dar al unei copilării situate într-un cadru spaţial şi temporal precis şi
extrem de dramatic. E un detaliu ce trasează clare delimitări şi contradicţii între
aceşti doi eroi. Ambii îşi construiesc imaginar un Eden propriu, în care elanul vital
al vârstei infantile înseninează cadrul de viaţă cu luminile bucuriei şi transparenţa
armoniei depline. Guguţă este înconjurat de oameni dragi, totul în jurul lui respiră
bunătate şi toleranţă. „Timpul”, neutru şi edenic, are răbdare cu el. Libertatea
interioară a copilului respiră nestingherit şi iniţierile se produc în modul cel mai
firesc cu putinţă. Băiatul fantazează, creează, stăpâneşte lumea prin imaginaţie.
Realitatea se flexibilizează, prinde contururile dorite de el, se pliază după bunulplac al imaginaţiei sale. Bunătatea lui Guguţă determină o căciulă obişnuită să-şi
mărească proporţiile de zeci de ori, pentru a încălzi în ea cât mai mulţi copii.
Aşadar, „minunile” se întâmplă condiţionate de calităţile şi faptele întotdeauna
şi mereu bune ale lui Guguţă. O axă morală a binelui, cinstei şi onoarei, care,
ghicim în subsidiar, e chiar axa morală a poporului nostru, ghidează conduita
sa, fluxul utopiilor sale copilăreşti, făcând din el un personaj exemplar, un
„cavaler al dreptăţii” (Eliza Botezatu) şi al generozităţii fără de margini. Autorul
nu lasă substratul moralizator la vedere. Miza educaţională este ascunsă în text
şi estompată printr-un lirism iradiant. Spiridon Vangheli empatizează, într-o
totală contopire, cu eroul său. Lirismul care învăluie copilăria lui Guguţă sau
a lui Nică din Amintiri din copilărie îşi păstrează fiorul autentic şi în romanul lui
Paul Goma. Dar asediul neîncetat al istoriei (al unui timp nerăbdător, de data
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aceasta) pe care îl suportă cetatea copilăriei micului Păulică nu a putut rămâne
fără consecinţe. Filonul liric se atenuează. Atrocităţile istoriei marchează în mod
dramatic intimitatea feerică a copilăriei pitite în „calidorul” casei de la Mana.
Conştiinţa lui Paul este afectată mereu de şocurile realităţii: deportarea tatălui
în Siberia, arderea cărţilor româneşti, refugiul repetat etc. Pentru a-şi proteja
propriul Eden, copilul îşi descătuşează cele mai nebănuite, cele mai ascunse
(şi chiar impudice) reprezentări ale imaginaţiei. Pe un background zbuciumat,
se proiectează o copilărie în plină desfătare, dar care nu se supune aceluiaşi
cod moral ca cel al lui Guguţă. Candoarea copilăriei lui Paul se desfăşoară sub
semnul feminităţii protectoare, generoase, nu neapărat mereu materne, dar etern
seducătoare. Amestecul diafan de reverii, frăgezimi şi mirosuri îmbătătoare ale
copilăriei se datorează mamei, o orbită iradiantă de dragoste şi tandreţe, fiind
întreţinut şi îmbogăţit cromatic de „buchetul” mereu reînnoit al fetelor cu care
eroul nostru „s-a avut de bine la Mana”. Copilăria se prelungeşte feeric în mit
printr-un principiu feminin şi revine în istorie prin cel masculin. Modelul patern
facilitează iniţierea socială şi politică a copilului, îl maturizează prematur. Statutul
de „biet orfănel” determină abordarea „privelegiată” a băiatului compătimit şi
băgat în seamă de adulţi („de-acum pot face orice năzdrăvănie, orice drăcărie”),
dar şi îi dau încrederea că nu mai este un copil, ci un ditamai „bărbat”.
Guguţă tranzitează cu încredere zona fantasticului, modelând realitatea
conform propriilor reprezentări ale imaginaţiei, hiperbolizate printr-un eticism
riguros, rectiliniu. El visează o cuşmă mare, mare cât să încapă tot satul. În aceeaşi
tradiţie a inocenţei sau a „castităţii”, mai exact, Ciuboţel visează o scară până la cer.
Visează şi Păulică, însă fără pudoare. Zona lui de securitate nu se află sub o cuşmă
imensă, ci în poala protectoare a mamei, în poalele unei fuste de femeie şi nu doar
în poalele ei, dar şi sub fusta ei, ba chiar şi mai departe, în adâncurile viscerale.
Mariana Pasincovschi vorbea de o estetică a voluptăţii [1, p. 57] cu care micul
Paul înfruntă istoria. Libertatea interioară a copilului îşi găseşte expresia (şi) sub
zodia lubricului. Orice fată care trece pe la domnii învăţători „aprinde” imaginaţia
lui erotică, îndemnându-l la contemplare şi vis. Îşi închipuie cum ar „cere-o” pe
o rusoaică dacă aceasta ar cădea cu paraşuta drept sub nasul lui: „hai să ne luăm,
fată de rus. Să facem şi noi nişte copii. Eu te cunosc oleacă pe dinlăuntru, de la
Bălana, aşa că o să învăţ pe dată limba ta”. Nimic din ce ţine de organic, natural,
firesc nu este respins de simţurile copilului declanşate continuu, într-o libertate
deplină, la intensitate maximă. El urmăreşte cu mare interes mersul fetelor
dragi, formele acestora, pe care le descrie cu pasiune şi ardoare. Tuza, Bălana,
Duda, Tecla etc. sunt analizate, pipăite, savurate de o imaginaţie debordând de
o senzorialitate precoce. Aceste „jubilaţii corporale”, spune Aliona Grati, „au ceva
din sacralitatea riturilor, ele figurează dezmăţul sacru al pubertăţii şi restabilesc
dimensiunile făr-de-bătrâneţii” [2, p. 27]. Pentru Păulică, tulburătorul de dulce
abandon în „ţâţoance adiind a pătrunjel” recuperează din fantasmele unui paradis
originar inaccesibil. Tensiunile cotidianului, dramele istoriei se destramă prin
descătuşarea totală a imaginaţiei şi a simţurilor, prin abolirea oricăror interdicţii,
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a acelui „nu se poate” impus de mama. Elanul vital al copilului captează în plan
imaginativ o lume în care totul se contopeşte, în care bucuria şi plinătatea vieţii
implică delaolaltă simţurile dezlănţuite, frivolitatea jocului, emoţia gravă a morţii
şi transcendenţa. Reabilitarea corporalităţii este, de fapt, reabilitarea tradiţiilor şi
a credinţelor populare, potrivit cărora corpul uman este „vectorul unei includeri,
nu motivul unei excluderi” [3, p. 67].
Dintre toate simţurile, pentru micul Paul prevalează ingenuitatea mirosului,
necompromisă de percepţia socială. „Pentru copil, observa David Le Breton, nu
există decât mirosuri, chiar dacă este vorba de emanaţii ale corpului. Treptat, sub
presiunea educaţiei, adică a unui sistem de valori specific, transmis de părinţi,
copilul asociază mirosurile corpului cu dezgustul şi se apără de ele din ce în ce
mai mult, mai ales în prezenţa celorlalţi” [3, p. 224]. Paul afişează candoarea
mirosului în toată plinătatea lui de nuanţe şi păstrează de-a lungul vieţii acea
voluptate infantilă a adulmecării. Fetele au pentru el mirosuri inconfundabile.
Bălana „atât de bine miroase – altfel decât Tecla, decât toate, miroase bine,
a cozonac de Crăciun, deşi a trecut demult Crăciunul”. Despre Devuşca spune:
„Mă uit peste masă la scaunul ei. Şi o văd. Nu cu ochii; nici cu ochiul minţii –
o văd cu ochiul nasului: a rămas în salon, ca o culoare într-o apă, ca un aluat
într-o covată, mirosul de ea, amestec de săpun de la mama şi încă ceva, numai al
ei, al devuşcăi, nu ceva rău, urât, dar necunoscut, parcă a sălbăticiune, dar miemi plac sălbăticiunile cum ’die’vuşca: uite-o, pe scaun, dinaintea mea, cu ochii ei
piezişaţi şi-nspăimântaţi (şi cătând ajutor la mine – dar eu nu i-am dat…); o fac,
fie din fum de mirozne, fie din aluatul alb şi greu şi sălbatic – asta-i o devuşcă;
a doua e din goluri: scobesc eu, cu bine, mai întâi cu ochii – în aluat, în fum,
forma ei; ai zice gaura cheii (…). Mama mea miroase a devuşcă”.
Nimic din ce vede, aude, miroase micul Paul nu este lipsit de importanţă şi
nimic nu are doar valoare în sine. Din calidor, băiatul urmăreşte viaţa de fiecare
zi, mersul istoriei într-o perpetuă mişcare a simţurilor, gândurilor, fanteziilor.
De acolo, din acel calidor-maşină, viaţa i se pare un spectacol fascinant, cu actori
fabuloşi, în frunte cu moş Iacob. Un simplu dialog matinal cu moş Iacob se
încarcă de grandoare şi dramatism. Urechea copilului se desfată în vocalele
moi, mlădiate, cântate, întinse, savurate cu tot ce aveau ele „de pregătire,
de-aşteptare, de promisiune”. Ritualul de bineţe este executat zilnic de o voce de
copil vibrând în plăcerea emoţiei: „Moş-iácob!; – Ce faaaaci Moş Ia’…?”,
cu un răspuns pe măsură: „– Hă, băi’ţălu moş’lui!”. O altă delectare estetică
produc, neîndoios, modulaţiile vocii mamei şi a fetelor dragi, glasul
„tărăgănat şi cam otova” al domnişoarei Tuza, râsul „lătăreţ, prospăt spălat”
al devuşcăi etc. Tot ce se întâmplă în „Mana rainică” e fabulos, cuprins de
magie. Până şi bătutul cercurilor şi închegatul poloboacelor, în percepţia
copilului, prind ecou de incantaţie magică, ca şi descântecul „de-râie” al
mătuşii Domnica ori jocurile, cântecele şi dansurile carnavaleşti executate
de suciţii frumoşi ai Manei, care îi suscită imaginaţia şi-l binedispun. Acest
copil surprinde poezia ritmurilor organice ale vieţii rurale, în manifestările
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ei stihiale, prelungite într-o mitologie ţărănească primordială, de începuturi
mereu vii şi proaspete. În memoria lui se întipăresc sunetele basarabene
dezgolite de forme literaturizante, se întipăresc convulsiile autentice
ale simţirilor ţăranilor săi, patosul vital al lumii care se perindă prin faţa
calidorului copilăriei sale. E zona de Paradis contrapusă Infernului unei
istorii dramatice, convulsive. Iar viziunea acestui Paradis nu poate aparţine
decât Copilului.
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CLASIFICAREA TEXTELOR:
O ABORDARE FENOMENOLOGICĂ
Alexandru COSMESCU
Institutul de Filologie al AŞM
A devenit deja aproape un truism să afirmăm că, în cadrul ştiinţei
contemporane, specializarea crescândă antrenează o atomizare din ce în ce
mai mare a disciplinelor academice. Specializarea înseamnă, într-un anumit
sens, crearea unui discurs propriu unei discipline academice şi creşterea
volumului de literatură consacrată unei anumite teme; asimilarea acestui
discurs şi familiarizarea cu literatura dedicată temelor de cercetare care ne
interesează solicită din ce în ce mai mult timp. Implicit, cercetătorii au tot
mai puţin timp pe care l-ar putea consacra familiarizării cu alte discursuri
academice. A rămâne performanţi în domeniul nostru ne înaintează
prea multe probleme pentru a mai putea să ne preocupăm eficient şi
de alte domenii.
Din păcate, acest tip de atitudine generează şi o serie de consecinţe
negative. În primul rând, presupune osificarea în anumite tipare de gândire
specifice disciplinei noastre; în acelaşi timp, discursul din ce în ce mai specializat
înseamnă că cercetările noastre devin tot mai puţin accesibile pentru publicul
interesat (care nu dispune neapărat de formarea noastră), dar şi pentru cercetătorii
formaţi în alte discipline.
În cele ce urmează, îmi propun să explorez modul în care fenomenologia
ne poate fi utilă, ca lingvişti, în conceptualizarea textelor şi formularea
unei clasificări a acestora. În primul rând, fenomenologia se constituie ca
o ştiinţă a experienţei trăite, care ne oferă clarificări ale obiectelor, aşa cum
sunt experimentate ele, pe de o parte, şi, pe de altă parte, a modului în care
experimentăm noi aceste obiecte.
Pentru a caracteriza mai bine tema prezentei comunicări, voi porni de la
determinarea heideggeriană a limbajului, în Fiinţă şi timp. Pentru M. Heidegger,
fiinţa umană este definită prin trei caracteristici de bază, numite existenţialii: situare
afectivă, înţelegere, limbaj. Tema comunicării de faţă nu-mi permite să intru în
detalii referitoare la fiecare dintre acestea şi nici la caracterizarea heideggeriană
a enunţului (care, ca şi lucrările altor fenomenologi, oferă perspective interesante
inclusiv asupra predicaţiei – o temă care i-a preocupat mereu pe lingvişti).
Voi menţiona doar că toate cele trei aspecte deschid lumea pentru fiinţa umană,
o fac să se conecteze la lume.
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Discursul, ca actualizare a limbajului, articulează felul în care omul îşi
înţelege propriul fapt-de-a-fi-în-lume, care include faptul-de-a-fi-laolaltăcu-alţii. Anume de la acest fapt-de-a-fi-laolaltă-cu-alţii porneşte discursul:
în discurs, ne adresăm altuia, în măsura în care aprobăm, tăgăduim,
pretindem, avertizăm, rostim ceva, consultăm pe un altul, intervenim în
favoarea cuiva, „producem enunţuri”, ca şi în măsura în care vorbim sub
forma „ţinerii unui discurs” [1, p. 221].
În termeni coşerieni, este vorba de alteritate ca dimensiune fundamentală
a limbajului. Limbajul se ancorează, de fiecare dată, în faptul-de-a-filaolaltă-cu-altul, chiar dacă acesta nu este luat ca temă explicită; atunci când
vorbim sau scriem, ne adresăm unui destinatar, fie el absent sau imaginat,
fie chiar şi o variantă ulterioară a noastră înşine (ca în cazul jurnalelor
intime, de exemplu). În continuare, Heidegger determină un al doilea aspect
al limbajului – considerat esenţial şi de Coşeriu – semanticitatea: actul
discursiv este discurs despre…Acest ceva despre care vorbim în discurs nu
are în chip necesar – şi cel mai adesea chiar nu are deloc – caracterul de temă
a unui enunţ determinativ. Până şi un ordin are un „despre” al său; dorinţa de
asemenea […]. Discursul are în chip necesar acest moment structural […].
În orice discurs (Rede) există ceva spus ca atare în discurs (ein Geredetes
als solches), ceva rostit ca atare ori de câte ori e vorba de o dorinţă,
de o interogare, de o exprimare cu privire la ceva [1, p. 222].
Pentru Heidegger, unul dintre aspectele centrale ale acestui ceva care este
spus în discurs este felul în care ne raportăm noi la lumea în care ne aflăm,
felul în care ni se manifestă lumea. În comunicare, îi facem accesibil celuilalt
felul în care ni se prezintă nouă acel ceva despre care vorbim, construind, astfel,
o înţelegere împărtăşită; într-un fel, vorbindu-i celuilalt, îl facem să vadă ceea ce
vedem noi. Sau cel puţin aceasta e intenţia noastră, ca locutori.
Cum facem acest lucru? Exprimându-ne prin cuvinte. Privită sub aspect
fenomenologic, expresia [cf. 2; 3; 4] se prezintă ca un mod al indicării. În cazul
textelor, avem un obiect (litere pe foaie, de exemplu) care ne indică un alt obiect
(ceea despre ce este vorba în text) pentru a ni-l face accesibil – indirect – într-un
mod în care nu ne era accesibil înainte.
Primul lucru pe care îl experimentăm, substratul experimentării prin
intermediul textului, sunt aspecte ale textului însuşi – fie că este vorba de
foneme care se succedă, puncte în relief pe foaie (pe care le atingem cu
degetele, ca în cazul alfabetului Braille), fie de grafeme. Dar experimentarea
nu se opreşte aici şi, deseori, nici nu ia acest prim strat ca temă explicită.
Nu examinăm pur şi simplu forma literelor şi, de obicei, nu ascultăm vocea
cuiva care ne vorbeşte în felul în care am asculta un cântec, acordând atenţie
doar sunetului. În virtutea unui habitus anterior, experimentarea acestora
generează un proces cognitiv prin care ne orientăm spre semnificaţii, spre
ceea la ce trimite substratul textului.

57

În acest sens, textul poate fi privit ca un mecanism de experimentare
a semnificaţiilor – a felurilor în care ni se prezintă lucrurile – adică,
în contextul heideggerian de la care am pornit, drept mod prin care cineva
ne face accesibil felul în care experimentează el lumea, sensul pe care îl
oferă lucrurilor pe care le vede, le simte sau le înţelege. Atunci când citim
şi înţelegem un text (sau ascultăm pe cineva, înţelegându-l), felul în care
experimentează celălalt lumea încetează să mai fie privat, limitat doar la el,
şi devine împărtăşit cu noi.
Această clarificare a limbajului şi a expresiei ne permite să încercăm
o clasificare, în baza mai multor criterii, a diferitor tipuri de texte.
O clasificare fenomenologică presupune identificarea unui eidos, a unei
esenţe comune mai multor fenomene şi definitorie pentru acestea; eidosul
nu e un concept obţinut prin generalizare inductivă, ci o determinare
a trăsăturilor ce definesc un fenomen, îl fac să fie ceea ce este şi nu ar putea
lipsi din el fără să-l facă să fie altceva.
Pentru clasificarea tipurilor de text, aş porni de la modurile în care
experimentăm noi împărtăşirea de către celălalt a felului său de a vedea/a simţi
lucrurile. În acest caz, putem identifica două moduri de bază de a ne raporta la
textul respectiv:
1. Textul confirmă ceea ce ştiam deja despre fenomenul pe care îl
tematizează, neaducând un plus de cunoaştere a acestuia (caz în care aşteptările
noastre de a afla ceva nou sunt de obicei frustrate, deşi este posibil să imaginăm
şi cazul în care primim o confirmare că „nu doar noi vedem aşa lucrurile”).
2. Textul fie că ne prezintă un fenomen nou, la care nu aveam acces anterior
(de exemplu, un eveniment din biografia autorului), fie că ne face să vedem
în alt mod ceva ce ştiam deja. În acest caz, dezvăluirea fenomenului tematizat
de autor vine să împlinească nişte aşteptări anterioare ale noastre, survenind pe
fundalul acestora (nu ne interesează aici reacţiile subiective de acord/dezacord,
aprobare/respingere ale destinatarului; ele ne spun mai multe despre destinatar şi
procesele sale cognitive şi afective, despre convingerile sale anterioare etc. decât
despre textul însuşi).
Această descriere confirmă, de exemplu, identificarea de către
Beaugrande şi Dressler [5] a informativităţii ca unul dintre cele şapte standarde
ale textualităţii: autorul unui text îşi propune să aducă ceva nou la cunoştinţa
receptorului, iar receptorul nutreşte aşteptarea de a afla ceva nou în urma
lecturii sau a ascultării locutorului.
Privind din perspectiva autorului/locutorului, putem schiţa, iarăşi, ca punct
de pornire pentru eventuale analize ulterioare, câteva aspecte fundamentale.
Elaborând un text, putem să ne propunem:
1. pur şi simplu să-l informăm pe destinatarul nostru cu privire la o stare
de lucruri (cazul textelor predominant descriptive şi narative) sau
2. ca, în urma textului nostru, destinatarul să realizeze o anumită acţiune
(textele incitative). Un caz particular îl reprezintă:
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a) aşteptarea ca destinatarul să-şi schimbe modul în care interpreta anterior
un fenomen (textele argumentative, care urmăresc persuadarea celuilalt),
în acest caz acţiunea fiind una strict „internă” a lui, o schimbare „interioară”,
„de atitudine”, înlocuirea unei convingeri cu alta. Dar putem, în acelaşi timp,
să aşteptăm ca, în urma textului nostru:
b) destinatarul să realizeze o acţiune (de exemplu, să adopte o anumită
practică religioasă, să-şi schimbe modul în care se spală pe dinţi etc.). Deseori,
acest tip de texte au şi o componentă informativă (acelaşi caz al pliantelor ce
descriu modul corect de a ne spăla pe dinţi, difuzate în clinicile stomatologice;
aici informarea este subordonată incitării: autorul descrie modul „corect”
de a păstra igiena bucală şi, implicit, se aşteaptă ca destinatarul să-şi schimbe
acţiunile prin care îşi păstrează igiena. În cazul la care ne referim, schimbarea
modului anterior de a acţiona ar fi imposibilă dacă nu s-ar descrie şi un alt mod,
cel „nou”, „recomandat” de a acţiona, aşadar dacă într-un text cu intenţie incitativă
nu s-ar include un pasaj informativ). În lipsă de un termen mai bun, aceste texte ar
putea fi numite instructive sau de propagandă.
Un caz discutabil, în acest context, ar fi statutul textelor expresive,
identificate, de obicei, drept categorie autonomă. Pe de o parte, diferenţa dintre
textele informative şi cele expresive ar consta, în primul rând, în obiectul lor: în cele
informative în sensul clasic (textul ştiinţific, de exemplu, sau textul unui raport)
îi facem accesibil unui destinatar felul în care vedem ceva exterior nouă, în timp
ce în cazul celor expresive (textul poetic) îi facem accesibil felul în care trăim
o emoţie proprie. Dacă s-ar accepta acest mod de a descrie fenomenele în cauză,
textele informative ar avea două categorii, în funcţie de obiectele acestora.
Însă, atunci când îi exprimăm cuiva emoţiile noastre, mai poate fi identificat
un strat suplimentar: aşteptăm de la celălalt, de obicei, aprobare şi înţelegere.
Ne-am dori ca el să ne considere justificaţi în a avea emoţiile pe care le exprimăm
pe moment. Acest lucru – intenţia noastră de a modifica starea celuilalt sau de
a suscita în el o anumită stare – apropie textele expresive de cele incitative.
Prin acest set de descrieri, poate fi clarificat sensul unui alt standard al
textualităţii, intenţionalitatea.
Putem concepe şi o altă clasificare, pornind de la relaţia dintre locutor
şi destinatar.
1. Locutorul şi destinatarul sunt coprezenţi. Este cazul conversaţiei
cotidiene – al schimbului verbal. De obicei, participanţii au minimum o replică,
se cunosc, îşi pot urmări reacţiile şi îşi pot adapta discursul la reacţiile celuilalt.
Sunt posibile însă mai multe variaţii. De exemplu, schimbul de bileţele, în care
forma comunicării este una scrisă; confesiunea catolică, în care participanţii nu
se cunosc neapărat şi nu se văd etc. În orice caz, intenţia este clar de a construi
un sens împărtăşit; conversaţia se referă deseori la contextul conversaţional în
care survine. Se pot formula, aici, câteva subtipuri, în primul rând în funcţie de
numărul de participanţi şi de raporturile stabilite între aceştia:
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a) sunt prezenţi doi sau trei participanţi, cu roluri conversaţionale egale
– cazul conversaţiei cotidiene. Tonul discuţiei este, de obicei, intim; tema ei
este, în general, de interes comun; poate ţine de lucruri care îi vizează personal
pe locutori (evenimente din biografia lor) sau nu. De obicei, fluxul tematic al
conversaţiei este negociat şi construit împreună de participanţi;
b) mai mult de trei participanţi, cu roluri conversaţionale egale – cazul
cercurilor de discuţii, meselor rotunde etc. De obicei, tema este una care nu-i
vizează personal (academică sau politică, de exemplu), dar nu este obligatoriu
(cazul întrunirilor alcoolicilor anonimi). Dinamica conversaţiei, de regulă, diferă
de cea a conversaţiei dintre doi sau trei; în general, există un program care trebuie
respectat, o temă de la care nu se divaghează etc.;
c) doi sau mai mulţi participanţi, cu roluri conversaţionale diferite.
Este, de exemplu, cazul prelegerilor sau predicilor – în care o persoană vorbeşte
în faţa unui auditoriu. Cazul conferinţelor ştiinţifice, aşa cum este a noastră,
este o combinaţie dintre c) şi b): temporar, vorbeşte o persoană, dar toţi cei
prezenţi pot deveni locutori, atunci când le vine rândul.
2. Locutorul şi destinatarul aparţin aceluiaşi timp, dar nu şi aceluiaşi
spaţiu. Cazul cel mai des întâlnit este cel al conversaţiilor telefonice sau al
discuţiilor pe chat. În funcţie de relaţiile anterioare între locutori, putem avea
aici două categorii:
a) locutorii nu se cunoşteau anterior – cazul conversaţiilor anonime
pe forumuri de internet sau al conversaţiilor telefonice cu serviciul clientelă
al unei companii;
b) locutorii se cunosc.
3. Elaborarea şi receptarea textului sunt decalate în timp:
a) destinatarul este unul concret şi singular, cunoscut locutorului. Este,
de exemplu, cazul scrisorilor, al mesajelor de felicitare înregistrate pentru
cineva etc.;
b) destinatarul este unul plural, cunoscut locutorului. Este ceea ce s-ar
întâmpla, de exemplu, dacă aş ruga pe cineva să citească la un seminar lucrarea
mea, atunci când n-aş putea veni. În ambele cazuri, se iau în calcul reacţiile
posibile ale destinatarilor; textul este scris pentru cineva anume şi porneşte de la
un fond de cunoştinţe comun;
c) destinatarul este singular, necunoscut locutorului. Cazul la care mă
gândesc este, de exemplu, cel al scrisorilor pe care naufragiaţii le pun în sticle
cărora le dau drumul în mare;
d) destinatarul este plural, necunoscut locutorului. De obicei, este cazul
textelor literare, academice, publicistice editate; autorul îşi imaginează un tip de
destinatar preferenţial, dar îşi dă seama că textul ar putea fi citit de oricine;
e) destinatarul explicit al textului nu coincide cu destinatarul lor efectiv,
de exemplu, în scrisorile ficţionale incluse în textele literare.
Nu pretind că această clasificare, pornind de la trei criterii diferite,
ar fi una exhaustivă (ar mai putea fi întreprinsă, de exemplu, o clasificare
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pornind de la obiectele posibile ale textelor sau de la actele de vorbire
actualizate în ele); mi-aş dori doar să fie utilă, să genereze noi moduri de
a conceptualiza diferenţele între tipurile de texte şi, eventual, să clarifice
modul în care noi, ca lingvişti, înţelegem conceptul însuşi de text.
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SIMBOLISMUL RECUZITEI NUPŢIALE
ÎN FOLCLORUL ROMÂNILOR ŞI UCRAINENILOR
DIN NORDUL BASARABIEI
Octavian GAIVAS
Institutul de Filologie al AŞM
Nunta, ca cel mai important eveniment din viaţa omului şi ca act ritualic
ce asigură trecerea mirelui şi a miresei dintr-o stare în alta, nu poate fi înţeleasă
fără prezenţa elementelor de recuzită nupţială.
Atât la basarabenii, cât şi la ucrainenii din zona de nord a Republicii
Moldova aceste elemente reprezintă nişte obiecte ce contribuie la realizarea
diferitor obiceiuri de nuntă.
În acelaşi timp, ele denotă diferite valori simbolice, ceea ce ne
sugerează să clasificăm simbolurile din folclorul nupţial al celor două etnii
în următoarele categorii:
1) simboluri-obiecte;
2) simboluri vegetale;
3) simboluri zoomorfe;
4) simboluri ale mirelui;
5) simboluri ale miresei.
Cele cinci categorii de simboluri propuse de noi pot fi se regăsesc atât în
oraţiile de nuntă, cât şi în obiceiurile nupţiale propriu-zise.
Astfel, în folclorul de nuntă al românilor din nordul Basarabiei sunt
prezente următoarele simboluri-obiecte: bostanul, inelul de logodnă, grâul,
vasul cu grâu, plosca cu vin, vinul, foaia de zestre, pâinea ritualică, sarea,
cămaşa mirelui, rochia miresei, basmaua (broboada) miresei, laptele,
mierea, busuiocul, oglinda, buchetul de flori, steagul mirelui, pantofii
miresei, lada de zestre, prosopul de nuntă, cuţitul, icoana, cununa miresei,
covorul de nuntă, lumânările de cununie, căldarea cu apă, agheasma,
vasul pentru nuni, vadra, panglica roşie, vinul roşu, farfuria spartă, jugul,
plăcintele, năframa.
Simbolurile vegetale sunt reprezentate de diferite nume din mediul botanic
precum: floarea, busuiocul, bradul.
Simbolurile zoomorfe sunt reprezentate de diferite denumiri din mediul
zoologic precum: fiara, căprioara, pasărea, găina.
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Simbolurile mirelui şi ale miresei aparţin unor coduri şi limbaje extrem
de variate, alcătuite din elementele unui vocabular cu punctul de plecare în
următoarele domenii:
a) domeniul astral: Soare, Luceafăr, Lună, stea;
b) domeniul mitico-fabulos: Adam, împărat, Eva, zână, crăiasă;
c) domeniul zoomorf şi cinegetic: vânător, cocoş, căprioară, găină;
d) domeniul decorativ-vestimentar: inel, cămaşă, pantof, năframă,
cunună, văl;
e) domeniul instrumental-obiectual: steag, ladă de zestre, ploscă, vadră.
În ceea ce priveşte folclorul de nuntă al ucrainenilor din
nordul Basarabiei, ne vom referi la următoarele simboluri-obiecte:
пляшка з горілкой (plosca cu rachiu), oбручка (inelul de logodnă),
весільний хліб (pâinea ritualică), рушник (prosopul), гарбуз (bostanul),
хустка (basmaua), барвінок (brebenocul), вінок (cununa miresei), гільце
(pomul nupţial), шишки (jemnele), весільни свічки (lumânările de cununie),
скрині-посаг (lada de zestre), червона стрічка (panglica roşie), зерно,
пшениця (grâul), сніп жита (snopul de secară), весільний букет (buchetul
miresei), сорочкa нареченого (cămaşa mirelui), сукня нареченої (rochia
miresei), базилік (busuiocul), верба (salcia).
Simbolurile vegetale sunt reprezentate de: барвінок (brebenocul),
гарбуз (bostanul), базилік (busuiocul), гільце (pomul nupţial), верба (salcia),
різноцвітни квитки (flori de diferite culori), калина (călina).
Simbolurile zoomorfe sunt reprezentate de: куниця (jderul, căprioara) şi
зозуля (cucul).
Simbolurile mirelui şi ale miresei sunt reprezentate de: сорочкa
нареченого (cămaşa mirelui), пляшка з горілкой (plosca cu rachiu), вінок
(cununa miresei), сукня нареченої (rochia miresei), хустка (basmaua), скриніпосаг (lada de zestre), червона стрічка (panglica roşie).
În continuare vom încerca să explicăm semnificaţia tuturor simbolurilor
menţionate din folclorul de nuntă al ambelor etnii.
Simbolul-obiect bostanul, care la ucraineni se numeşte гарбуз, este
prezent în cadrul obiceiului prenupţial peţitul la basarabeni şi сватання la
ucraineni. În folclorul ambelor etnii bostanul simbolizează refuzul manifestat
din partea miresei cu privire la căsătoria sa cu tânărul respectiv. Cu alte cuvinte,
tânărul primea un bostan din partea miresei în cazul când aceasta nu dorea să
se căsătorească cu el din diferite motive. Bostanul mai face parte din categoria
simbolurilor vegetale.
Următorul simbol-obiect este inelul de logodnă, care este prezent în
cadrul obiceiului prenupţial logodna. În folclorul basarabean el simbolizează
unirea sau consolidarea relaţiei dintre miri pentru toată viaţa. Cu atât mai mult,
el simbolizează consimţământul miresei de a se căsători. În ziua logodnei, când
părinţii mirelui şi ai miresei se adunau la mireasă acasă, pe o masă se punea un
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vas cu grâu. În acest vas se ascundeau inelele de logodnă ale tinerilor. Dacă fata
accepta căsătoria, ea trebuia să găsească în vas inelul mirelui.
La ucraineni inelul de logodnă se numeşte oбручка şi este la fel simbolul
unirii tinerilor, numai că el este prezent în cadrul nunţii propriu-zise, atunci când
mireasa este adusă la mire acasă. Această particularitate este caracteristică pentru
satul Danu din raionul Glodeni. În ziua nunţii, când mireasa este adusă acasă la
mire, ambii însurăţei trebuie să găsească inelele de logodnă ascunse în vasul
cu grâu de pe masa de sărbătoare. După aceasta se trece nemijlocit la ospăţul
nupţial. Se consideră că cine din tineri va găsi primul inelul de logodnă, acela va
fi cel mai harnic în familie.
Următorul simbol-obiect este grâul, prezent în cadrul obiceiului prenupţial
logodna, dar şi în cadrul nunţii propriu-zise. În folclorul nupţial basarabean
grâul simbolizează belşugul, rodnicia tinerilor căsătoriţi, dar şi hrana esenţială şi
primordială. Rolul grâului în cadrul obiceiului logodna este de a ascunde inelele
tinerilor în farfuria cu grâu. Iar în ziua nunţii propriu-zise, mama mirelui aruncă
seminţe de grâu peste capul mirelui înainte de a pleca după mireasă, pentru ca ele
să-i aducă belşug în familie. În acelaşi timp, grâul mai simbolizează bunăstarea
şi pacea din familie.
La ucraineni grâul se numeşte зерно, пшениця şi are aceeaşi semnificaţie
ca şi la basarabeni. Numai că în unele localităţi din nordul Republicii Moldova
prezenţa grâului este atestată în diferite momente ale nunţii. De exemplu, în satul
Unguri din raionul Ocniţa mirele şi mireasa erau semănaţi cu grâu în timpul mesei
mari. Iar în satul Şofrâncani din raionul Edineţ semănatul cu grâu îl realizează
mama mirelui înainte de plecarea acestuia după mireasă.
Alt simbol-obiect este plosca cu vin/rachiu, prezent la basarabeni
în cadrul obiceiurilor prenupţiale răspunsul şi poftirea la nuntă. În cadrul
obiceiului răspunsul, plosca cu vin/rachiu era pusă pe masă şi din ea se
oferea vin sau rachiu. Aceasta semnifica că părinţii mirelui şi ai miresei beau
răspunsul, adică s-au împăcat cu privire la data nunţii, cu privire la toate
problemele legate de nuntă.
Al doilea moment în care apare plosca cu vin/rachiu este cel al poftirii la
nuntă. În cazul acesta plosca cu vin/rachiu se suprapune cu obiceiul poftirii la
nuntă, deci simbolizează poftirea la nuntă.
Împreună cu plosca cu vin/rachiu mai apare vinul, care poate fi
interpretat ca o băutură simbolică nu numai în folclorul de nuntă, ci şi în
celelalte tipuri de folclor. Simbolismul vinului îşi are originea încă din cele
mai vechi timpuri, când această băutură era considerată băutura zeilor. Este
vorba de perioada precreştină, când oamenii făceau sărbătoarea vinului
închinată lui Dionysos, care era considerat zeul vinului la romani. Mai
târziu, în perioada creştinismului, vinul devine simbol al sacrificiului suprem
pentru iertarea păcatelor prin euharistie, adică un simbol al sfintelor daruri
din cadrul împărtăşaniei. În obiceiurile de nuntă vinul a devenit simbol pe
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cale creştină prin prezenţa sa în cadrul cununiei, când mirii se împărtăşeau
cu sfintele daruri.
Prin urmare, putem afirma că în cadrul obiceiului cununia vinul este
simbolul sfintei împărtăşanii. Însă el apare şi în cadrul altor obiceiuri precum:
peţitul, răspunsul, poftirea la nuntă, masa mare.
În cadrul obiceiului peţitul, vinul este menţionat în oraţia de peţit când
starostele prezintă vinul ca pe o băutură aleasă. De exemplu:
Oraţie de peţit
…
Iată steaua că se lasă
Şi zâna intră în casă,
Dar şi noi mult n-am stătut,
Ci pe loc ne-am abătut
La această curte-aleasă,
Mare, mândră şi frumoasă!
Deci ori zâna ne arătaţi,
Ori de nu bine nu-mblaţi,
Că noi n-am băut holercă,
Să ne fie cuvântul de nimică,
Ci am băut buti de vin
Să ne fie cuvântul deplin!
În cadrul obiceiului prenupţial răspunsul, vinul închinat de către părinţii
mirilor simbolizează împăcarea lor cu toate aspectele ce ţin de pregătirea şi
realizarea nunţii.
În cadrul obiceiului prenupţial poftirea la nuntă, vinul închinat de către
invitat simbolizează acceptarea invitaţiei la nuntă şi respectul faţă de protagoniştii
nunţii, adică mirele şi mireasa. În acest sens au fost create oraţii de poftire la
nuntă de către popor, unde vinul îşi găseşte valoarea binemeritată. Un exemplu
de oraţie de poftire la nuntă este următorul:
Oraţie de poftit la nuntă
Mirele nostru vestit
Azi prin mine v-a poftit
Să faceţi o cale
Ş-o cărare
Pân-la curtea dumisale –
La un scaun de odihnă
Ş-un pahar de băutură
Şi mai multă voie bună.
Că şi el de multe ori
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Vă va sta într-ajutori.
Eu sunt sol împărătesc,
La curtea lui vă poftesc
Şi dacă mi-ţi asculta,
Cuşma din cap mi-oi lua,
Pân-la pământ m-oi pleca,
Dumneavoastră m-oi ruga
Să faceţi bine să veniţi,
Dară să nu bănuiţi!
În cadrul obiceiului masa mare vinul este interpretat ca simbol al dispoziţiei
bune şi al veseliei nuntaşilor. El apare în oraţia de poftire la masa mare, în oraţiile
de pahar şi în toasturile de pahar. Exemple:
Oraţie de poftire la masa cea mare
Poftim, cucoane nun mare şi cuconiţă nună, să binevoiţi un pahar de vin
cu toţi poftiţii dumneavoastră!
Oraţie de pahar
Staţi, fraţi, şi ascultaţi
Şi bine sama să băgaţi
Că aist pahar de vin de la mine din mână
Nu este luat nici de sus, nici de jos.
Ci este luat din mână de om,
Să-l urăm, să-l facem pom,
Poamă din pom, poamă din viţă
După care fetele sughiţă.
Nu sughiţă nici de-un greu,
Nici de-un amar,
Ci de aist pahar de vin,
Care vreau eu să-l închin.
Toast de pahar
Poftim
Aceste două păhărele cu vin!
Să le beţi,
Să le cinstiţi,
Cât v-a lăsa inima să dăruiţi
.............................
Să dăm bacşiş şi la lăutari!
La ucraineni plosca cu vin/rachiu se numeşte пляшка з горілкой şi
apare în cadrul obiceiurilor prenupţiale заручини (заручення) (logodna) şi
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запрошення на весілля (poftirea la nuntă). În cadrul obiceiului заручини
(заручення) (logodna), plosca cu vin/rachiu contribuie la înţelegerea părinţilor şi
simbolizează împăcarea socrilor cu privire la toate aspectele ce ţin de pregătirea
şi realizarea nunţii.
În cadrul obiceiului запрошення на весілля (poftirea la nuntă), plosca
cu vin/rachiu se suprapune cu obiceiul propriu-zis, adică simbolizează
poftirea la nuntă.
Următorul simbol-obiect este foaia de zestre, care apare în cadrul obiceiului
prenupţial răspunsul. Foaia de zestre este la basarabeni un simbol al contractului
nupţial încheiat între părinţii tinerilor. În acest contract se făcea o listă a tuturor
obiectelor-daruri pe care părinţii le dădeau mirilor la nuntă. În folclorul ucrainean
simbolul foii de zestre nu este prezent.
Următoarele două simboluri sunt pâinea ritualică şi sarea, care au un
rol foarte important în folclorul nupţial al basarabenilor şi ucrainenilor. Pâinea
ritualică poate fi interpretată ca un simbol al sacralităţii supreme, căci fără ea
nunta şi obiceiurile nupţiale ar pierde din valoare. În tradiţia populară, pâinea
este interpretată ca simbol străvechi al vieţii alături de sare, care este numită în
popor „mama lui Dumnezeu”. Ambele au constituit şi constituie pentru români
două elemente cu caracter sacru. Cel mai cunoscut ritual în care sunt incluse
pâinea şi sarea rămâne cel al întâmpinării oaspeţilor cu pâine şi sare, în semn de
dragoste, bunătate şi omenie.
În tradiţia creştin-ortodoxă, pâinea este simbolul vieţii, pe care Dumnezeu
i-o oferă omului. Aceste valenţe sacre s-au transmis, de altfel, şi în tradiţia
populară, pâinea în sine însemnând viaţă. Şi nu putem să exemplificăm mai
bine acest simbol decât gândindu-ne la modul în care şi acum, ca şi odinioară,
se pregătesc femeile din satele din zona de nord a Republicii Moldova să facă
pâinea: în haine curate, cu broboada schimbată, frământând cu grijă aluatul în
covata de lemn, cu făina cernută, cu apă curată de izvor, adăugând drojdia care
va da viaţă aluatului, îl va face să crească, primenind apoi tăvile şi cuptorul,
făcând semnul crucii înainte de a o pune la copt şi, în fine, pregătind un ştergar
alb, pe care va fi aşezată pâinea aburindă. Toate aceste elemente cu privire la
coacerea pâinii denotă caracterul colectiv al coacerii pâinii. Participarea colectivă
a femeilor la coacerea pâinii ritualice demonstrează în ce măsură ele îşi exprimă
dragostea faţă de acest dar dat de la Dumnezeu. Ca să fie mai clar care este rolul
de căpătâi al pâinii este cazul să menţionăm afirmaţia lui Simeon Florea Marian:
„Grâul este cinstea mesei, iar păpuşoiul e hrana casei”.
Grânele, făina, aluatul şi în cele din urmă pâinea sunt încărcate de
o simbolistică pe cât de veche, pe atât de prezentă în lumea satului, fiind, după
caz, semn de bucurie, rodnicie, belşug, puritate. Luând diferite forme, pâinea îl
însoţeşte pe om de-a lungul vieţii, în momentele de bucurie, dar şi la necaz. Iar
acest lucru este vizibil şi astăzi în comunităţile tradiţionale, în diverse momente
de peste an.
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Din categoria pâinii ritualice trebuie să menţionăm colacii cu diferită
destinaţie şi jemnele. În cadrul obiceiurilor de nuntă colacii sunt de mai multe
feluri: colacii pentru nuni, colacii pentru socri, colacii pentru miri şi jemnele
(colăcei pentru oaspeţi).
Astfel, la nuntă colacul (o formă arhaică a pâinii) este semn de bucurie, la
înmormântare colacul semnifică trecerea omului prin viaţă, închiderea ciclului
vieţii şi un pod de trecere către lumea de dincolo. „Pâinea, întruchipare a hranei
esenţiale, semnifică trupul şi se asociază vieţii active. Românii privesc pâinea
ca pe o fiinţă vie, fiind chiar întruchiparea lui Dumnezeu, astfel că era aşezată la
loc de cinste pe masă, învelită într-un ştergar alb şi curat, lângă icoană”, susţine
Marcel Lutic, etnograf în cadrul Muzeului Etnografic al Moldovei de la Iaşi.
Colacii pentru nuni simbolizează stima faţă de nuni exprimată de părinţii
mirilor. Colacii nunilor apar în diferite momente ale nunţii. Primul moment
ţine de obiceiul prenupţial prinderea de nănaşi de către mire. Tânărul, când
manifesta o simpatie deosebită faţă de o pereche căsătorită din sat, pe care
o dorea în calitate de naşi, se ducea la această pereche şi îi „prindea” cu
ajutorul colacului. Al doilea moment ţine de închinatul colacilor la nuni,
care este un obicei realizat în timpul mesei mari. De obicei, în timpul
mesei mari colacii sunt închinaţi de către socri. Acest act de închinare
a colacilor simbolizează stima socrilor faţă de nuni. În acelaşi timp, închinatul
colacilor poate fi interpretat şi ca un act de consolidare a relaţiilor dintre
nuni şi părinţii tinerilor. Al treilea moment ţine de calea primară, care este
un obicei postnupţial realizat de către tinerii însurăţei la o săptămână după
nuntă. Tinerii soţi făceau o vizită nunilor şi le duceau în semn de respect
o pereche de colaci. Colacii respectivi simbolizează consolidarea relaţiilor
dintre nuni şi tinerii soţi.
Colacii nunilor apar şi în oraţia de dat colacii, de exemplu:
Oraţie de dat colacii
Sus colacii pân-la grindă,
Că mireasa-i tare mândră!
Să trăieşti, nănaşă mare,
Şi cu finii dumneatale!
Să trăieşti şi să-i cununi,
Mirele-i ca un păun,
Nu ştiu cât a fi de bun,
Şi mireasa-i ca o păună,
Nu ştiu cât a fi de bună,
Să fie mare fudulie,
După nuntă – cumătrie!
Colacii socrilor apar o singură dată pe parcursul nunţii şi ţin de
obiceiul schimbului colacilor dintre soacre. Acest obicei simbolizează
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două aspecte: încuscrirea şi consolidarea relaţiilor dintre părinţii mirilor.
Drept confirmare a acestor aspecte sunt şi diferite oraţii dedicate socrilor
la schimbul colacilor:
Oraţie de dat colacii la încuscrire
Poftim şi primiţi,
Cucoane socru şi cucoană soacră
Mari şi mici!
Poftim şi primiţi aceşti colăcei,
În opt împletiţi,
Pentru feţele dumneavoastră
Foarte bine pregătiţi,
Şi acest covoraş de mătasă,
Să-i fie cucoanei soacre
De purtat prin casă!
Poftim şi primiţi
Şi cu dragoste mulţămiţi,
Şi la buzunar vă scormoniţi.
Colacii mirilor ţin de două momente ale nunţii. Primul moment se referă la
obiceiul ruperea colacului, care era realizat de către vorniceii mirelui şi ai miresei
în momentul când se schimbau colacii dintre ei. Mirele trebuia să treacă de trei
ori pe sub colac, după care colacul era rupt în bucăţi şi împărţit oaspeţilor. Şi cine
gusta din acest colac se considera că va fi fericit în familie şi se va căsători în
curând. În cazul acesta colacul poate fi interpretat ca simbol al fericirii. Al doilea
moment ţine de obiceiul întâmpinarea miresei de către socrii mari cu colac şi cu
sare. Aceasta se întâmpla după cununie, când tinerii veneau acasă la mire, unde
avea loc nunta la mire. În cadrul acestui obicei colacul simbolizează bunăvoinţa,
blândeţea şi ospitalitatea socrilor faţă de noră.
Jemnele sunt nişte colăcei mai mici, care ţin de obiceiul masa mare. Mirele
dăruia fiecărui oaspete venit la nuntă o jemnă în semn de mulţumire. Oaspetele
primea acest colac după ce punea bani pe tava din faţa mirilor. În acest context
jemnele simbolizează darurile oferite oaspeţilor din partea mirelui.
Aceleaşi atribute sacre ca şi pâinea le-a avut şi le are şi în zilele noastre
şi sarea. Deloc întâmplător, se spune în popor că atunci când scapi sare pe jos
e „a ceartă”, aceasta fiind un element de mare preţ în viaţa de zi cu zi. De aici
şi zicala „ca sarea în bucate”, sugerând acel lucru despre care se spune că este
indispensabil în anumite situaţii, aşa cum, fără sare, bucatele nu au gust.
Adăugarea sării în aluatul pentru pâine sporeşte şi mai mult valenţele sale
simbolice. „Adăugarea sării, personificată în unele credinţe populare ca «mamă
a lui Dumnezeu»” sau sfântă (numită sfânta dreptate), este de natură să mărească
puterile magico-rituale ale pâinii”, afirmă Ofelia Văduva.

69

De altfel, sarea alăturată pâinii constituie poate cel mai vechi obicei de
ospitalitate al românilor, care, încă din vechime, îşi întâmpinau oaspeţii cu pâine
şi sare, în semn de dragoste, de bunătate şi de respect.
În folclorul ucrainenilor pâinea ritualică (весільний хліб) contribuie la fel
la realizarea diferitor obiceiuri de nuntă. La ucraineni pâinea ritualică include
colacul, care se numeşte коровай, şi jemnele, care se numesc шишки.
Prezenţa pâinii ritualice коровай în cadrul obiceiurilor de nuntă
ucrainene simbolizează prosperitatea şi fericirea tinerei familii. Pâinea
ritualică apare în cadrul următoarelor obiceiuri nupţiale: сватання (peţitul),
випікання шишок и короваю (coacerea colacului şi a jemnelor), посад
молодих (masa mare), перевезення приданного и молодої (aducerea
zestrei şi a miresei la casa mirelui), шлюбна ніч (noaptea conjugală),
розподіл короваю (împărţirea colacului).
În cadrul obiceiului сватання (peţitul), pâinea apare în momentul când
mireasa cerută în căsătorie este de acord să se căsătorească. Ea punea pâinea pe un
prosop (рушник) şi o dădea starostilor în semn de acord. Pâinea este interpretată
în acest context ca simbol al consimţământului miresei cu privire la căsătorie.
În cadrul obiceiului випікання шишок и короваю (coacerea colacului şi
a jemnelor) pâinea ritualică este interpretată ca un simbol al sacralităţii supreme.
Actul coacerii pâinii era realizat doar de femeile căsătorite, care erau fericite în
familie. Văduvele nu aveau dreptul să participe la acest obicei, căci se credea că
pâinea coaptă de o văduvă aducea căsătorie de durată scurtă tinerilor.
În cadrul obiceiului посад молодих (masa mare), colacul (коровай)
apare în momentul schimbului colacilor între soacre. Aici colacul simbolizează
consolidarea relaţiei dintre părinţii mirelui şi ai miresei.
Jemnele, care se numesc шишки, denotă aceeaşi valoare simbolică ca şi
în folclorul basarabean. Ele simbolizează darurile oferite oaspeţilor din partea
mirelui, dar sunt interpretate şi ca simbol al mulţumirii din partea mirelui.
În cadrul obiceiului перевезення приданного и молодої (aducerea zestrei
şi a miresei la casa mirelui) pâinea simbolizează întâmpinarea şi primirea miresei
în familia mirelui. Mireasa este întâmpinată cu pâine şi cu sare de către socrii
mari. Un gest important pe care trebuie să-l facă mireasa în acest context este
să sărute pâinea, să rupă o bucăţică din ea, să presare sare pe această bucăţică şi
s-o mănânce. Toate aceste trei gesturi făcute de mireasă pot fi interpretate ca un
simbol al supunerii miresei în faţa mirelui, dar şi ca un simbol al stimei faţă de
socri şi faţă de rudele mirelui.
În cadrul obiceiului шлюбна ніч (noaptea conjugală), pâinea ritualică se
numeşte тещин пиріг, adică pâinea soacrei. În momentul când tinerii petreceau
prima lor noapte conjugală, pe perete, deasupra patului era agăţată această pâine
simbolică. Ea poate fi interpretată ca un simbol al supravegherii actului de
transformare a tinerilor din flăcău şi domnişoară în bărbat şi femeie.
Un alt obicei ce se desfăşoară imediat după noaptea conjugală este
demonstrarea nevinovăţiei miresei. Aici pâinea ritualică se numeşte їжак
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(arici). Dacă mireasa era virgină, mama ei primea de la naşă sau de la
druşcă pâinea respectivă legată cu o panglică roşie. Dacă mireasa nu era
virgină, mama ei primea de la naşă pâinea respectivă fără panglică roşie,
dar cu dulceaţă în mijloc. În plus, primirea unei astfel de pâini simboliza
o ruşine atât pentru mireasă, cât şi pentru mama ei. Mai putem interpreta
această pâine şi ca o dojană sau un protest pentru soacra mică din partea
nunei mari, deoarece soacra mică nu a ştiut să-i dea o educaţie bună fiicei
sale, adică miresei.
În cadrul obiceiului розподіл короваю (împărţirea colacului) pâinea
ritualică are o semnificaţie aparte. Acest obicei se realiza imediat după obiceiul
legătoarea (dezhobotatul, dezbrăcatul) miresei, care la ucraineni se numeşte
розвивання молодої sau зняття вінка. După ce mireasa este legată cu basma,
se împărţea imediat colacul. Fiecare oaspete era servit cu câte o bucăţică din acest
colac. Acest obicei împreună cu colacul simbolizează aderarea tuturor oaspeţilor
la festivitatea familiei, adică încadrarea lor în această sărbătoare ca participanţi
şi ca susţinători materiali ai familiei recent create.
Obiceiul în cauză se aseamănă cu obiceiul ruperea colacului
din folclorul basarabean.
Bunăoară, în satul Danu din raionul Glodeni acest obicei se desfăşura nu
după dezbrăcatul miresei, ci în timpul nunţii, când mireasa era adusă acasă la
mire. Doi vornicei din partea mirelui ţineau în mână un colac ridicat în sus. Ei se
aflau pe pragul casei şi vorniceii cu druştele trebuiau să treacă de trei ori pe sub
colac. După aceasta colacul era rupt în bucăţi şi împărţit tuturor celor prezenţi.
De o valoare poetică sunt şi cântecele în care pâinea ritualică este cinstită
şi sacralizată la cel mai înalt nivel. Aceste cântece erau interpretate mai mult
în timpul obiceiului випікання шишок и короваю (coacerea colacului şi
a jemnelor), adică în timpul coacerii propriu-zise a colacilor.
Un exemplu relevant în acest sens sunt cântecele Ой раю ж мій, раю
(Vai raiule, raiul meu) şi Вдайся нам, короваю (Fă-te frumoasă, pâine bună),
interpretate şi în unele sate din nordul Basarabiei precum Stolniceni din raionul
Edineţ şi Unguri din raionul Ocniţa. În alte localităţi din zona de nord a Republicii
Moldova, băştinaşii doar au auzit de aceste cântece, dar nu le cunosc din cauza
dispariţiei lor din memoria colectivă a satului.
Cântecul Вдайся нам, короваю (Fă-te frumoasă, pâine bună) este
interpretat în satul Unguri din raionul Ocniţa:
Вдайся нам, короваю (Fă-te frumoasă, pâine bună)
Вдайся нам, короваю,
Вдайся нам, короваю,
Кращий ще від Дунаю.
А ще вищий від плота,
А ще вищий від плота,
А ще кращий від злота.
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Вдайся нам, короваю,
Вдайся нам, короваю,
Кращий ще від Дунаю.
А ще вищий від плота,
А ще вищий від плота,
А ще кращий від злота.
Cântecul Ой раю ж мій, раю (Vai raiule, raiul meu) este interpretat în
satul Stolniceni din raionul Edineţ:
Ой раю ж мій, раю (Vai raiule, raiul meu)
Ой раю ж мій, раю,
Пшеничний короваю!
З семи кирниць водиця,
З семи стогів пшениця.
А в нашої печі
Золотії плечі,
А срібнії крила,
Щоб коровай гнітила!
Un alt simbol din folclorul ambelor etnii ţine de vestimentaţia mirilor. Este
vorba de următoarele simboluri-obiecte: cămaşa mirelui (сорочкa нареченого),
rochia miresei (сукня нареченої), vălul miresei (фата нареченої), basmaua
miresei (хустка нареченої), pantofii miresei (туфлі нареченої).
Cămaşa mirelui (сорочкa нареченого) simbolizează trecerea mirelui din
starea de flăcău în starea de mire, apoi de bărbat căsătorit. Atât la ucraineni, cât
şi la basarabeni cămaşa mirelui mai poate fi interpretată şi ca simbol al darului
oferit mirelui din partea miresei. Încă o nuanţă specifică acestui simbol este
culoarea albă, care este simbolul neprihănirii, purităţii sufleteşti şi trupeşti.
Rochia miresei (сукня нареченої), care la fel este de culoare albă,
simbolizează trecerea fetei din starea de domnişoară în starea de mireasă
şi, respectiv, de nevastă. Ca simbol vestimentar, rochia miresei mai poate
fi interpretată şi ca un indiciu care o diferenţiază de ceilalţi participanţi
la nuntă.
Vălul miresei (фата нареченої), la fel de culoare albă, pe care mireasa
îl poartă doar în cadrul nunţii, simbolizează promovarea ei într-o nouă etapă
a vieţii, dar şi debarasarea pentru totdeauna de vârsta fecioriei.
Basmaua miresei (хустка нареченої) simbolizează trecerea miresei din
starea de mireasă în starea de nevastă. Acest simbol devine mai clar în cadrul
obiceiului legătoarea (dezhobotatul, dezbrăcatul) miresei, când nuna mare îi ia
de pe cap vălul şi îi acoperă capul cu o basma şi o leagă ca pe neveste. Specific
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acestui obicei este că la realizarea lui se interpretează Cântecul miresei atât în
folclorul basarabean, cât şi în cel ucrainean.
Astfel, în satul Danu din raionul Glodeni cu această ocazie este interpretat
cântecul Та як уночи сонца ніхто не бачиу.
Pantofii miresei (туфлі нареченої), împreună cu rochia miresei, vălul
miresei şi basmaua miresei, simbolizează în folclorul ambelor etnii darurile oferite
miresei din partea mirelui. Unica nuanţă ce diferenţiază folclorul basarabenilor
de cel al ucrainenilor este că la basarabeni aceste daruri sunt certificate prin oraţia
pocloanele, iar la ucraineni această oraţie nu există. Când vorniceii mirelui aduc
aceste daruri, dialogul dintre ei se realizează în proză.
Un alt simbol-obiect care merită atenţie din partea noastră este
prosopul de nuntă, care la ucraineni se numeşte рушник. În folclorul
basarabean prosopul de nuntă apare în următoarele momente: la mireasă
acasă, când nunilor li se dăruiesc prosoape cu care ei sunt legaţi ca nuni,
la cununie, când icoana dăruită de soacra mică este însoţită de prosop şi
când cu ajutorul prosopului se leagă nodul căsătoriei, care simbolizează
unirea lor până la moarte, dar şi ca semn că ce a împreunat Dumnezeu
prin cununie nu are dreptul să despartă nimeni; la mire acasă, când socrii
mari întâmpină mirele şi mireasa după cununie cu pâine şi cu sare, puse
pe prosop. Prezenţa prosopului de nuntă în momentele menţionate denotă
o valoare simbolică apropiată de cea a pâinii ritualice. Am putea afirma
că prosopul de nuntă este un simbol sacru care reprezintă o caracteristică
specifică poporului român. El este simbolul care ne reprezintă ca neam, dar
fără de care nunta ar fi un act neîmplinit.
Aceleaşi valori sacre le denotă prosopul şi în folclorul ucrainean.
În folclorul nupţial ucrainean prosopul (рушник) este un obiect obligatoriu ce
face parte din zestrea miresei. Fetele coseau înainte de căsătorie prosoape cu
diferită destinaţie. Existau prosoape pentru starosti, când ea îi lega în timpul
obiceiului сватання (peţitul) dacă era de acord să se căsătorească.
Un alt moment în care apare prosopul este cununia, fiind simbol al unirii
mirilor pentru toată viaţa. Tot la cununie tinerii plecau cu o icoană împrejurul
căreia era pus un prosop.
Ca şi la români, tinerii ucraineni erau întâmpinaţi la mire acasă cu pâine şi
cu sare pe prosop, ceea ce denotă ospitalitatea acestui popor.
O altă destinaţie a prosoapelor de nuntă constă în faptul că mireasa
lega rudele sale şi rudele mirelui cu câte un prosop, ca semn al stimei şi
recunoştinţei.
Privit în ansamblu, prosopul devine după nuntă un element decorativ din
casa fiecărei familii ucrainene, dar şi un simbol al ocrotirii căminului familial,
căci este pus la loc de cinste, lângă icoanele din casă.
Despre importanţa prosopului de nuntă ne vorbeşte cântecul popular
ucrainean Весільний рушник:
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Весільний рушник
Нам рушник весільний мати простелила,
На подружнє щастя нас благословила.
Польові ромашки друзі дарували,
Музика весела цілу ніч лунала.
І рушник весільний – білі голуби –
Дякую, матусю, я за них тобі.
За безсонні ночі, за тепло душі
Я вклонитись хочу, рідна, до землі!
Той рушник на щастя мати відшивала,
Голубята білі на нім танцювали.
Хай він наші долі навік поєднає
І дорогу світлу радістю квітчає!
Нам рушник весільний мати простелила,
На подружнє щастя нас благословила!
Голуб і голубка ніжно воркотали,
Берегти кохання наше обіцяли!
Despre celelalte categorii de simboluri din cadrul obiceiurilor nupţiale
vom scrie cu altă ocazie, într-un articol ulterior.
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SCHIMBAREA PERSPECTIVEI ÎN INTERPRETAREA
ROMANULUI ZBOR FRÂNT
DE VLADIMIR BEŞLEAGĂ
Oxana GHERMAN
Institutul de Filologie al AŞM
Zbor frânt ilustra o viziune inovatoare asupra conceptului de roman
în literatura basarabeană, iată de ce, la apariţia lui, reacţiile critice s-au
manifestat fără întârziere. Într-o succintă analiză a fragmentelor de început
ale romanului din revista Cultura, din 4 februarie 1967, Vasile Vasilache
încearcă să stabilească în ce constă noutatea acestei modalităţi artistice.
Fiind el însuşi tentat de formulele moderne ale genului romanesc, scriitorul
remarcă în Zbor frânt „fascinanta irupere din fapt a sensurilor şi înlănţuirea
lor obsesivă” [1, p. 20]. Criticul vine în întâmpinarea acestei tendinţe şi, în
susţinerea ei, declară romanul drept o variantă inedită a prozei de război,
punând accent pe un posibil mesaj umanist: „au nu cumva ţipătul paserei
acesteia, dincolo de primejdie şi vitregie, se amplifică în sugestii de apel şi
mobilizare?” [1, p. 20]. Receptivitatea şi susţinerea din partea criticii a fost
o condiţie indispensabilă publicării, mai ales că opera urma să depăşească
obstacolele cenzurii.
Protagonistul romanului a fost cel care n-a convenit ideologiei în
primul rând. Pentru a crea impresia unei proze de război, Isai trebuia să pară
un copil care a acţionat deliberat eroic, dar nu un adult, a cărui minte putea
ascunde subterfugii. Autorului i-a fost sugerat să reducă vârsta acestuia. Ca să
salveze situaţia romanului, el a făcut schimbările cerute, dar şirul obiecţiilor
a continuat: „Eroul dumitale procedează mult mai matur decât vârsta ce-o are!
Dar gândurile acelui băieţaş simpatic sunt mai curând ale unui om adult etc.”
[2, p. 7]. O altă serie de reproşuri este de-a dreptul şocantă: „Ce-i cu acest
personaj care se tot zbate între un mal şi celălalt mal şi nu se astâmpără odată?
Ce vrea să spună autorul despre tatăl lui, care a fost arestat într-o noapte,
dus de nu s-a mai ştiut de el nimic? Ce apă era aceea de peste care vorbi
acel tată cu sora lui de dincolo, şi încă nu aşa, ci prin cântec, ca să înşele
vigilenţa grănicerilor? Toţi voi de acolo sunteţi nişte naţionalişti: şi Busuioc,
şi Vasilache, şi dumneata… Ce, nu pricepem noi că în cartea dumitale nu
e vorba de Nistru, aşa cum încerci să mă convingi, de Prut este vorba, toţi numai
peste Prut vă uitaţi…” [2, p. 7-8]. În contextul aşa-zisei „lupte ideologice”,
romanul a fost interpretat în cheie tradiţională.
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În pofida tendinţelor de a înţelege romanul ca proză de război,
Mihai Cimpoi face o remarcă demnă de atenţie: „Proza de război stă sub semnul
faptelor; invenţia artistică apare minimă, fiindcă este, de obicei, inferioară
grandorii şi semnificaţiei lor […]. Pe Vladimir Beşleagă nu-l preocupă
înlănţuirea dramatică a faptelor…” [3, p. 37]. Totuşi, în apărarea romanului,
exegetul ajunge la concluzii de tipul: „Romanul Zbor frânt, în care Marele
Război pentru Apărarea Patriei e redat cu măiestrie de către un contemporan
(de unde şi prospeţimea viziunii artistice), se înscrie printre cele mai de seamă
opere ale literaturii sovietice moldoveneşti” [3, p. 40]. Ideea că Zbor frânt
este expresia realităţilor Marelui Război este contrazisă de conţinutul cărţii.
În text, aşa cum observase iniţial Cimpoi, sunt prea puţine acţiuni militare
comparativ cu densitatea acestora în proza de război, iar rolul lor în declanşarea
şi rezolvarea conflictului (care este unul interior) e minor. Şi particularităţile
protagonistului nu se potrivesc unui erou de război.
Interpretarea romanului ca proză de război a constituit o tactică optimă
pentru pretenţiile cenzurii. Însă a condus opinia cititorului pe o pistă greşită,
reducând posibilităţile de înţelegere a operei la un singur punct de vedere.
Astfel a apărut ideea că Zbor frânt este un roman al aventurii. Ea derivă
din focalizarea pe acţiunile personajului în contextul războiului: „Prin urgii,
încercări şi primejdii ale unui timp de război, trece băieţandrul de la sat Isai,
eroul principal al romanului. El săvârşeşte o faptă militară eroică: devine
cercetaş, permanent strecurându-se în tabăra duşmană” [3, p. 40]. De fapt,
este clar că implicarea lui Isai în evenimentele de război nu e stimulată de
dorinţa lui de a lua parte la luptă sau de setea lui de aventură, ci de necesitatea
morală de a-şi găsi fratele. Romanul este o transfigurare a situaţiei mitice
a căutării. Substanţa lui etică trimite la motivele folclorului nostru, la poveştile
populare pline de eroi care pornesc pe drumul aventurii nu de dragul ei înseşi,
ci în căutarea persoanelor apropiate.
Analizat din perspectiva acţiunilor „militare” ale eroului, s-a ajuns
şi la ideea că Zbor frânt conţine trăsăturile unui roman de atmosferă:
„Dând reacţiilor eroilor (ne referim şi la bunelul lui Isai) rezonanţe
extraordinare, V. Beşleagă surprinde însăşi atmosfera războiului fascist…”
[3, p. 34]. Viziunea aceasta este împărtăşită şi de Gheorghe Chira,
care remarcă semnificaţia amintirilor în crearea atmosferei: „Romanul lui
V. Beşleagă este o operă de atmosferă. Pe de altă parte, asistăm, compoziţional
vorbind, la fragmentarea unui val continuu de amintiri. Amintirile dobândesc
unei proze de atmosferă (cel puţin în parte) o prezenţă palpabilă, dureros
de apropiată de reprezentările noastre” [3, p. 35]. Evocarea evenimentelor
intime în Zbor frânt se realizează prin simţuri, reacţii la stimuli, fapt ce
intensifică implicarea spirituală a cititorului. Dacă esenţa romanului ar fi
constat, într-adevăr, în zugrăvirea realităţilor din război, atunci s-ar fi putut
vorbi, cu siguranţă, de un roman de atmosferă.
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S-a probat şi ideea că Zbor frânt este un roman-destin. Atunci când
adoptă această perspectivă de abordare, Nicolae Bileţchi se axează pe raportul
om-timp: „În locul romanului panoramic care, în forma lui de atunci, cultiva
ideea trecerii omului prin timp, scriitorul preferă romanul-destin, care dă senzaţia
adevăratei treceri a timpului prin om” [3, p. 86]. Ceea ce vrea să spună criticul,
şi aici are dreptate, este faptul că timpul în Zbor frânt nu mai este unul istoric,
obiectiv, al evenimentelor de război, ci este un timp subiectiv, al evenimentelor
de conştiinţă. Protagonistul nu este un personaj-pacient care suferă modificări
rezultate din evenimente exterioare, ci mai degrabă un agent care le asimilează,
le trăieşte şi le exteriorizează (într-un discurs subiectiv). Dacă romanul-destin este
unul obiectiv, ce desfăşoară masiv, cronologic evenimentele cruciale (exterioare)
ale existenţei unui personaj, atunci, prin factura lui, Zbor frânt nu confirmă
statutul unui asemenea tip. De fapt, el este mai mult decât un roman-destin:
„Zbor frânt e în linii mari cartea unui destin. Dar destinul eroului e conceput ca
un magistral studiu moral şi sociologic” [3, p. 35-36].
Un alt aspect din perspectiva căruia a fost analizat romanul e cel al
categoriilor naratologice. Aici apare o confuzie de concepte literare, care sunt
fundamentale pentru o interpretare adecvată a operei. E vorba de suprapunerea
conceptelor „autor” şi „narator”, foarte frecventă în aprecierile critice ale
timpului: „Pe alocuri e evident că vocea lui Isai e de-a dreptul substituită prin
cea a autorului sau, cel puţin, nu e firească pentru erou şi, mai ales, pentru
momentul dat al biografiei lui. […] Intervenţia – directă, frontală – a autorului
şi substituirea pe această cale a adevăratei forme a gândurilor eroului nu
e o raritate în romanul lui V. Beşleagă” [3, p. 30]. Critica a supraestimat şi raportul
dintre autor şi personaj. S-a insistat pe modalităţile de exprimare, concepţiile
existenţiale, tendinţele, aspiraţiile, obiectivele autorului. Accepţia dată alcătuia
spaţiul comun al autorului şi eroului său. În contextul ei, unii exegeţi au identificat
date autobiografice în roman, încercând să-l categorisească din perspectivă falsă.
În acest sens, V. Beşleagă făcea următoarea replică: „…această carte s-a născut
dintr-o mare durere, fără ca eu ulterior să-mi pot explica totuşi cum a apărut ea.
Uite, nu ştiu. Încerc să rememorez, să fac traseul plăsmuirii ei, şi nu reuşesc…
Este o carte de imaginaţie. Nu este o naraţiune autobiografică” [4, p. 123].
Un alt nivel de abordare a romanului este cel al tehnicii narative. Dificultatea
ţinea de imposibilitatea de a delimita conceptele monolog şi soliloc, memoria
involuntară şi fluxul conştiinţei ca modalităţi de psihologizare. Astăzi, nu-i
o descoperire că naraţiunea în memoria involuntară se efectuează la timpul trecut,
fluxul conştiinţei – la timpul prezent. În memoria involuntară fraza urmează
o sintaxă firească, în timp ce fluxul conştiinţei e o înşiruire de cuvinte fără logică
şi sens la prima vedere. Dar pe atunci, neclarităţile erau generate nu numai de
complexitatea fenomenului, ci şi de confuzia noţiunilor, pentru că solilocul nu
e decât o variantă a monologului interior. Într-un articol din 1967, Ion Ciocanu
constată această problemă: „Recurgerea lui V. Beşleagă la monologul interior,
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care în atâtea cazuri se confundă cu fluxul memoriei” [3, p. 29]. Romanul
abundă atât în elemente de monolog, cât şi în cele de soliloc. Alta este problema:
importanţa acestora e supraestimată. Noutatea poetică a romanului e reductibilă,
în fond, la utilizarea solilocului sau monologului.
Tendinţa scriitorilor timpului spre o modernizare a prozei romaneşti este
comentată, într-un articol din 1970, de Anatol Gavrilov. Criticul remarcă „efortul
de a depăşi rigiditatea fabulei-cronică” [3, p. 98], fapt care ar oferi posibilitatea
accentuării individualităţii personajelor. „Interesul crescând al prozatorilor
pentru om ca individualitate a condiţionat restructurarea subiectului romanesc.
În majoritatea romanelor, apărute în ultimul timp, subiectul este axat pe destinul
eroului; anume experienţa de viaţă a eroului, căutările lui de a pătrunde în
sensul faptelor trăite dau unitate naraţiunii” [3, p. 98]. În legătură cu schimbarea
raportului dintre naraţiunea subiectivă şi naraţiunea obiectivă în roman, Gavrilov
menţionează predilecţia pentru tehnicile de psihologizare. Dacă până la Beşleagă
umanul şi subiectivitatea au fost conturate de un lirism pronunţat, atunci în Zbor
frânt omenescul este reliefat de elementul psihologic: „Omenescul e văzut în
dimensiunile lui autentice, adevărul psihologic nefiind exagerat sau denaturat –
eroul e încercat, fireşte, de spaimă, dar întreţine în sine, netulburată, chemarea
vieţii” [3, p. 38]. Anume „interiorizarea” evenimentelor este ceea din ce se
constituie textul narativ.
În noul roman contează nu atât evenimentul ca fapt obiectiv, cât
evenimentul ca fapt de conştiinţă. Iar critica, dintr-o inerţie, era interesată de
ţesătura evenimenţială: „Roman psihologic, dintre cele mai captivante scrise
la noi, replică într-un fel la multe din lucrările apărute pe tema războiului,
Zbor frânt e o carte a obsesiilor, a încătuşărilor şi încercărilor de descătuşare,
a dorurilor şi neîmplinirilor” [3, p. 34]. Perspectiva interioară psihologizată,
atribuită fragmentar personajului, a indus în eroare critica. Pe lângă naraţiunea
subiectivă la persoana I, romanul conţine şi naraţiune obiectivă, cu un narator
omniprezent (chiar dacă îndoielnic). Iar problemele sunt mai degrabă de ordin
moral decât psihic. În plus, totul este limitat la zona conştientului, fără a coborî
în inconştient sau în subconştient, aşa cum se procedează în marile romane
psihologice. În Zbor frânt nu se atestă tehnica fluxului conştiinţei, o tehnică ce
conferă autenticitate trăirilor interioare şi o primă marcă a romanelor psihologice.
Deci viziunea interiorizată, care la V. Beşleagă nu este total psihologizată, e cu
adevărat esenţială în Zbor frânt, dar nu e decisivă pentru calificarea acestuia
drept roman psihologic.
O altă perspectivă în abordarea romanului o constituie sintaxa narativă,
care nu este de neglijat în interpretarea textului. În privinţa enunţurilor aparent
dezorganizate, suspendate sau brusc întrerupte, autorului i s-au făcut diferite
obiecţii. În acest sens, M. Cimpoi remarca: „Fraza greoaie şi stufoasă ne
creează impresia că autorul nu este un stilist. Totuşi, la Beşleagă, fraza,
aparent neascultătoare, haotică, vine să stea sub semnul grijii stilistice”
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[3, p. 40]. Cu alte cuvinte, sintaxa sinuoasă este un aspect inerent prozei
analitice exersate de scriitor.
Orientat către identificarea elementelor proustiene, A. Gavrilov consideră
că complexitatea sintactică se datorează utilizării tehnicii memoriei involuntare:
„Fraza romanului aminteşte de asemenea de fraza specifică proustiană, care
urmăreşte meticulos meandrele memoriei involuntare. Încetinită, la prima vedere,
greoaie la citit, ea pare că bate pasul pe loc, însă, de fapt, ea fixează diferite
nuanţe, pipăie cercetător toate aspectele, acumulează treptat amănunte, până când
într-un moment, printr-un salt imperceptibil, apare întregul” [3, p. 96].
Ca şi Anatol Gavrilov, criticul literar Ion Ciocanu explică complexitatea frazei
prin modalitatea autentică de exprimare a fenomenelor şi proceselor psihice ale
eroului: „Fraza întortocheată, zigzagurile exprimării (forma) sunt cerute imperios
de gândirea întortocheată, de zigzagurile aducerilor aminte ale eroului (conţinutul).
Însuşi momentul concret care dă naştere aducerilor aminte ale lui Isai, starea
psihologică a eroului «cer» această formă (expresie), în atâtea rânduri halucinantă,
obsedantă” [3, p. 28]. Dar remarca se referă mai degrabă la fragmentele de text
la persoana I, naraţiune subiectivă la timpul prezent (introspecţie) sau trecut
(evocare, amintire), făcând abstracţie de pasajele de descriere sau de naraţiune
la persoana a III-a, în care fraza este nu mai puţin complicată. Ion Simuţ susţine
că „nimeni în literatura basarabeană nu are fraza arborescentă a lui Vladimir
Beşleagă, o frază cu numeroase ramificaţii, interogativă, tatonantă şi cercetătoare
ca braţele unei caracatiţe… În complexitatea sintactică a frazei narative, Vladimir
Beşleagă concurează cu D. R. Popescu, N. Breban sau Aug. Buzura. E parcă
mai apropiat de cel dintâi, în caracterul difuz şi oral al exprimării, în amestecul
de timpuri şi senzaţii, având în comun, fără îndoială, o origine faulkneriană”
[3, p. 44]. Criticul observă în naraţiunea lui Beşleagă o multiplicare şi
o „dinamică” a sensurilor favorizată de densitatea verbală a frazei.
O cu totul altă explicaţie oferă Aliona Grati. În opinia ei, arborescenţa
discursului din roman este efectul crizei de identitate de care suferă naratorul:
„Ricoeur consideră că între identitatea naratorului şi povestea pe care
o construieşte acesta există o interdependenţă directă, de aceea «criza identităţii»
lui nu putea rămâne fără urmări la nivelul elaborării naraţiunii. Fraza labirintică,
ramificată, semnalează chestionarea permanentă a sinelui, imperativul definirii
identităţii neamului în derivă” [3, p. 75-76]. Complexitatea stărilor de conştiinţă
iau amploare şi vitalitate din modalităţile sintactice ale discursului narativ.
Vladimir Beşleagă vede în sintaxa neobişnuită o dovadă a spontaneităţii,
a libertăţii în creaţie: „Primele mele povestiri le consider încercări, începuturi.
Acolo fraza e ciocănită, ajustată. Este o etapă necesară pentru orice autor,
dar numai o etapă. Am simţit că-mi scăpa momentul spontaneităţii, al liberei
izbucniri, totul urma să fie supus unei logici, unei gramatici, unei reguli stricte
într-o frază şi lucrul acesta a început la un moment dat să mă împiedice, să mă
încorseteze. […] În timpul elaborării cărţii Zbor frânt am dat liberă cale a ceea ce
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se numeşte spontaneitate. Spontaneitatea, cred, este respectarea ritmului interior
al vieţii” [4, p. 53]. Specificitatea narativă a Zborului frânt este atât o „verbalizare”
a necesităţii de libertate în artă pe care a simţit-o atât de acut prozatorul în
perioada hruşcioviană, cât şi rezultatul tehnicilor subiectivizării şi psihologizării
în roman.
Abia mult mai târziu s-a înţeles: „Critica nu a conştientizat noutatea
intimă, autentică a romanului pentru că s-a apropiat de acesta cu instrumente
inadecvate, străine naturii unei literaturi a cazurilor” [5, p. 56]. Astăzi exegeza
vede romanul Zbor frânt ca specie reprezentativă a literaturii de tranziţie,
purtătoarea însemnelor dorice şi ionice. Într-o micromonografie dedicată
poeticii romanului lui Beşleagă, Alexandru Burlacu atestă în text trăsături
ale tipului de roman tradiţional: inelul compoziţional, tehnica comentariului,
tehnica teleologică, rezumatul, modelul lumii răsturnate ş. a., dar şi elemente
de roman modern, ionic: „multiplicarea punctelor de vedere, discontinuitatea
şi eşafodajul subiectului care nu coincid cu fabula, selectarea şi ordonarea
materialului romanesc” [5, p. 42-43]. Referitor la tehnicile dorice în Zbor frânt,
în critică s-a vorbit în repetate rânduri despre modelul Rebreanu pe care l-ar fi
asimilat creativ Beşleagă. Tot în studiul dat este iniţiată şi abordarea romanului
din perspectivă dialogică. Mai exact, criticul urmăreşte relaţiile dialogale la
nivel de autor-narator-personaj-cititor.
În acelaşi sens, Aliona Grati interpretează romanul ca expresie a crizei de
identitate naţională, specifică nu numai prozei basarabene, dar şi întregii literaturi
a secolului al XX-lea (Proust, Woolf, Joyce, Kafka, Faulkner ş.a.). Dezvoltând
ideea crizei de identitate în raport cu teoria relaţiilor dialogale şi a polifoniei în
roman, Aliona Grati ajunge la concluzia că „subiectivitatea concepută narativ
permite a contura identitatea în raporturile dialogice cu altul. […] Debutând cu
o partitură pe cel puţin două voci (a naratorului şi a lui Isai), enunţul etalează,
spre sfârşit, o orchestrare polifonică (vocea femeii, a mamei, a satului…)”
[6, p. 251]. Perspectiva dialogică în abordarea romanului Zbor frânt rămâne
un imperativ stringent. E surprinzător faptul că prin anii ’80, autorul însuşi
a insistat asupra unei abordări dialogice a romanului său: „Lucrarea nu pune
o problemă strict militară. Ea se prezintă ca un fel de dialog între cele două lumi.
Dialog-dispută care continuă astăzi şi va continua mereu: între lumea dreptăţii,
lumea adevărului şi lumea morţii, lumea crimelor” [6, p. 24].
Din perspectiva backgroundului istoric al războiului, pe care se
proiectează faptele din conştiinţa protagonistului, romanul a fost iniţial
încadrat în proza de război. Tot din acest punct de vedere, într-o accepţie
falsă, el a fost interpretat ca roman de aventură. Datorită accentului pe
senzorial şi amintire în substanţa narativă, s-a considerat că Zbor frânt este
un roman de atmosferă. Fără a ţine cont de natura interioară a conflictului
şi acţiunilor, opera a fost tratată ca roman-destin. În Zbor frânt s-au
căutat mesaje antirăzboinice, idei umanist-socialiste, eroi reprezentativi ai
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perioadei, probleme de ordin social şi familial. Romanul a fost analizat din
perspectiva tipologică, stilistică, poetică, din punctul de vedere al conflictului,
al contextului istoric şi social, al protagonistului, satului etc. S-a făcut
abstracţie de perspectiva cititorului, abuzându-se de o posibilă perspectivă
a autorului. În această totalitate de percepţii monologice, a rătăcit un timp
îndelungat adevărata esenţă a romanului. O schimbare de perspectivă a fost
mai mult decât necesară. Abordarea dialogică a romanului, deşi încă la un
nivel elementar, este de-a dreptul revelatoare.
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DIALOGUL – ARTĂ VS ERUDIŢIE
(DESPRE INTERVIURILE LA CONTRAFORT
REALIZATE DE VASILE GÂRNEŢ)
Olesea GÎRLEA
Institutul de Filologie al AŞM
„Sunt întrebări care cuprind în sine
răspunsul cu voie. Cele mai multe răspunsuri
cuprind însă fără voie o întrebare.”
(Nicolae Iorga)

Cartea Interviu la Contrafort, semnată de Vasile Gărneţ, cuprinde
o serie de întrebări şi răspunsuri realizate cu personalităţi din lumea scrisului.
Interogaţiile la care reporterul îşi supune intervievaţii sunt diverse, comode
şi mai puţin comode, întrebări banale şi întrebări-capcane, întrebări aşteptare
de către intervievat şi altele de-a dreptul surprinzătoare. Odiseea întrebărilor
şerpuieşte ca un fluviu, el reiese din text şi context, jurnalistul remarcându-se
drept un excepţional cronicar al actualităţii. Vasile Gârneţ dă dovadă de o bună
cunoaştere a carierei şi a succeselor intervievaţilor, mai puţin a insucceselor.
Volumul, de peste 300 de pagini, oferă date despre cunoştinţele intervievaţilor
referitoare la Basarabia şi oraşul Chişinău, literatura din Basarabia, conflictele
dintre generaţii, despre (re)lecturi şi impresii, despre frontiere, viaţa scriitorilor,
Uniunea Scriitorilor din Moldova, politică, ce rezistă şi ce nu rezistă timpului,
valoare şi contravaloare, tranziţia în cultura română de la modernism la
postmodernism, posibilitatea sau utopia reintegrării literaturii basarabene
într-un circuit universal, demitizările şi deconstrucţia poetului Adrian Păunescu
şi a prozatorului Ion Druţă etc.
Culegerea de interviuri este rezultatul unei activităţi intense, bazate pe
o selecţie bine argumentată, apreciere pe care o susţine însuşi jurnalistul
Vasile Gârneţ: „Din cele 100 de interviuri pe care le-am făcut în 15 ani de
existenţă a revistei, am selectat 25 – texte reprezentative pentru programul
editorial al Contrafortului şi, în bună măsură, pentru preocupările mele de
scriitor (…) aceste texte rămân semnificative pentru realităţile noastre post’89;
(re)lectura lor poate furniza tinerilor de azi repere importante într-un scenariu
al formării şi evoluţiei intelectuale” [1, p. 51]. În finalul cărţii, jurnalistul
Vasile Gârneţ ne oferă o poantă savuroasă, acesta recunoaşte că şi-a asumat
nu doar rolul de jurnalist, ci şi de intervievat, aventurându-se într-un dialog
pentru revista Sud-Est Cultural. Fiecare interviu realizat de Vasile Gârneţ
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începe cu un citat din replicile intervievatului, asigurând astfel o conexiune
între curiozitatea cititorului şi conţinutul incitant al dialogului, dar şi
o anticipare a conţinutului dialogului.
Fiecare interviu surprinde destinul unei singure persoane şi este redat
în ordine cronologică sau retrospectivă. Formularea întrebărilor este un
proces direct, fascinant, minuţios şi răbdător. Întrebările sunt diverse, din ele
reiese o bună documentare a jurnalistului, acesta întreprinde pe alocuri un
studiu de caz.
Propunem câteva tipologii ale întrebărilor:
 Întrebare cu două răspunsuri: „Ce crezi că te reprezintă mai mult
în epoca actuală: poezia sau paginile de critică?»” [1, p.7].
 Întrebări prin care se solicită opinia intervievatului privind
o situaţie, o publicaţie: „Cum apreciază poetul şi criticul Ion Bogdan
Lefter aceste două cărţi (n.n.: Istoria tragică şi grotescă a întunecatului
deceniu literar de Radu G. Ţeposu şi Antologia poeziei generaţiei ’80 de
Alexandru Muşina)? Cunoşti şi alte lucrări de sinteză (eventual, în proiect)
de acest fel care urmează să apară?»” [1, p.13]; „Ştiu că ai avut prilejul să te
afli în Olanda la iniţiativa dlui Sorin Alexandrescu, unde ai predat literatura
română la Universitatea din Amsterdam. Ce a însemnat pentru tine această
experienţă? Cum se vede literatura română din afară, trăieşte ea în Vest un
«moment al adevărului»”, îşi cunoaşte dimensiunea reală în confruntarea
cu alte literaturi? Există în Occident conştiinţa faptului că suntem
o naţiune dotată cultural, capabilă să ofere surprize, şi că numai izolarea
şi constrângerile de ordin politic ne-au împiedicat să ne facem cunoscute
valorile?” [1, p.16]; „Ce crezi despre nivelul literaturii din stânga Prutului
şi care sunt perspectivele integrării acestei literaturi în cultura română?”
[1, p. 17]; „Cum arată, după opinia ta, tabloul sinoptic al literaturii române de
astăzi? Care din genurile literare (proză, poezie, critică literară, publicistică)
a cunoscut o acumulare valorică după abolirea cenzurii comuniste?”
[1, p. 25]; „Cum ţi se pare literatura scrisă la Chişinău după căderea
ideologiei comuniste, când am intrat cu toţii sub regimul unei libertăţi
de expresie de neimaginat anterior? Crezi că scriitorii din Basarabia s-au
acomodat cu aerul tare al libertăţii?” [1, p. 142]; „Există, după părerea ta,
un conflict între generaţii în literatura română de la Chişinău?” [1, p. 143];
„Aş vrea să aflu impresiile tale de până acum despre călătorie şi, poate,
o opinie despre acest megaproiect cultural…” [1, p. 169].
 Întrebări general-complexe, duble sau multiple: „Cum vezi acum
perioada de afirmare a generaţiei tale şi ce importanţă acorzi acestei promoţii
în procesul literar contemporan?” [1, p. 9]; „Încearcă să reconstitui, te rog,
atmosfera de lucru la primele numere ale Contrafortului. Cum ai caracteriza
traiectoria revistei în timp?” [1, p.11].
 Întrebări de clarificare, precizare: „Te rog să explici pe scurt
datele principale ale acestui proiect (n. n.: ASPRO – Asociaţia Scriitorilor
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Profesionişti din România)” [1, p. 14]; „Care este peisajul revuistic literar de
astăzi al Iaşiului? Mai apare Convorbiri literare?” [1, p. 21]; „La Chişinău se
cunosc prea puţine lucruri despre literatura de limbă germană din România.
Cum se integrează creaţia autorilor respectivi în contextul general al literaturii
germane? Am aflat despre succesul Hertei Müller aici, în Germania, sper că
nu este singular, dar şi despre drama lui Rudolf Bosert. Sunt aceste două feţe
(diferite) ale aceleiaşi medalii?” [1, p. 31]: „Peisajul literar românesc vă este
bine cunoscut. Ce impresie v-a lăsat poezia tânără basarabeană la acest prim
contact cu ea în cadrul colocviilor de la Berlin?” [1, p. 32].
 Întrebări cu caracter personal: „Cum ai reuşit să te adaptezi,
cum suporţi singurătatea creatorului în democraţie – o încercare poate mai
puţin serioasă decât anemizarea spiritului într-un regim totalitar?”; „Ştiu că
lucrezi la un studiu despre poezia lui Gellu Naum, poate cel mai mare poet
al literaturii române contemporane. Ce te-a atras în creaţia lui? [1, p. 61];
„Domnule profesor, să revenim la Fribourg, oraşul elveţian în care predaţi la
universitate. Cum v-aţi început activitatea în străinătate? Sunteţi mulţumit cu
postul dvs. la universitate?” [1, p. 78-79].
 Întrebări cu caracter profesional: „Totuşi, cât rămâne de descoperit
în materie de Eminescu? Cum apreciaţi actualul moment în eminescologie?
Istoria deschisă a literaturii române din Basarabia, ce vă aparţine şi care este în
curs de apariţie la editura ARC din Chişinău, va reprezenta un capitol în Istoria
completă a literaturii române? Cât de voluminos şi cât de consistent va fi acest
capitol? Şi încă ceva: cum este receptată, în opinia dvs., literatura scriitorilor
basarabeni de către critica literară din Ţară?” [1, p. 40].
 Întrebări cu scopuri informative: „Vă rog, pentru cititorul
basarabean, să faceţi o prezentare mai amplă a revistei pe care o conduceţi
(n. n.: Neue Literatur)” [1, p. 30].
 Întrebări incomode: „De ce ai publicat în ultimii ani atât de puţină
poezie şi atât de puţin în general?” [1, p. 58]; „Deşi basarabean la origine
(n. n.: Gheorghe Grigurcu), nu aveţi o reputaţie prea bună la Chişinău, mai precis
în cercul încă influent al acelora despre care aţi scris critic în aceşti ani. Aţi fost
etichetat în presă drept un negativist, un demolator încrâncenat, un «omnivor»”.
Niciodată n-am văzut să vi se răspundă punctual, civilizat, fără injurii la articolele
dvs (…). Cum apreciaţi acum, dacă vă puteţi detaşa, încercarea dvs. de a stabili –
peste ani – o nouă legătură cu Basarabia?” [1, p. 109].
 Întrebări referitoare la oraşe, în special este vizată în interviuri
Republica Moldova: „Domnule profesor, v-aş ruga mai întâi să ne împărtăşiţi
câteva impresii culese «pe viu»”, în urma acestei vizite la Chişinău. Cum aţi
găsit locul, oamenii?” [1, p. 64]; „Cum s-a proiectat imaginea Basarabiei pentru
dvs.? Cum aţi văzut acest pământ de la distanţa la care vă aflaţi?” [1, p. 76];
„Aţi fost după ’89 în ţară. Ce proiecţie aveţi acum despre România?” [1, p. 83];
„Cum este văzută, cum este percepută Republica Moldova (n. n.: în Scoţia)?
Aţi remarcat vreun interes pentru noi? (…) Vă rog să îmi spuneţi ce impresie
v-a făcut Edinburghul, Scoţia în general?” [1, p. 87-88].
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O serie de caracteristici se pot lăsa uşor detectate în interviurile
realizate de V. Gârneţ cu personalităţi din lumea scrisului. Printre acestea se
impun formulele de încheiere sau lipsa lor; în mare parte acestea lipsesc,
lăsând spaţiu liber pentru un alt dialog, dar e şi o modalitate şi necesitate de
a lăsa pe seama altora să închidă ei rostirea: „Domnule profesor, vă mulţumesc
pentru amabilitate” [1, p. 75]; „Domnule profesor, vă mulţumesc mult pentru
acest dialog” [1, p. 84].
Multitudinea de calificativele din care reiese îndeletnicirea sau
activitatea pe care o profesează intervievaţii, succesele lor îl clasează
pe V. Gârneţ în categoria jurnaliştilor bine documentaţi. Precizia acestor
calificative este impresionantă, având şi rolul de a surprinde sentimentul de
celebritate: „Eşti cunoscut (…) ca unul din criticii importanţi ai generaţiei
’80” [1, p. 7]; „Cum apreciază poetul şi criticul Ion Bogdan Lefter…»”
[1, p. 13]; „Cum vede intelectualul care frecventează mai mult bibliotecile
decât manifestările publice (…), deci un intelectual neimplicat în mod direct…”
[1, p. 19]; „Ai fost redactor-şef la revista chişinăuiană Sud-Est, ai scris zeci de
articole…” [1, p. 22]; „Constantin Pricop, te ştiu un bun slujitor al fragmentului,
al scrierii fragmentare»” [1, p. 24]; „Stimate domnule Gerhardt Csejka, sunteţi
redactor-şef al revistei Neue Literatur, o revistă scrisă şi concepută la Offenbach
(Germania)” [1, p. 30]; „Domnule Mihai Cimpoi, vă solicit acest interviu în
dubla dvs. ipostază: de critic literar şi de Preşedinte al Uniunii Scriitorilor
din Republica Moldova [1, p. 35], (…) sunteţi un eminescolog cunoscut”
[1, p. 40]; „Editura Arc, al cărei redactor-şef eşti, şi-a câştigat un bine-venit loc
în topul editurilor de la Chişinău” [1, p. 167]; „Aş vrea să te rog să-ţi faci un
autoportret pentru cititorii revistei Contrafort. Te-ai născut în România, ai avut
o anume biografie acolo şi ştiu că eşti în continuare legat sufleteşte de această
ţară…” [1, p. 173]; „Nicolae Negru, scrii săptămânal comentarii politice în
Jurnal de Chişinău (…) ce te motivează în această muncă deloc uşoară?”
[1, p. 209]; „Sunteţi declarat cel mai receptiv, mai serios şi mai obiectiv critic
român interesat de literatura din Basarabia” [1, p. 267]; „Domnule profesor
Vladimir Tismăneanu, (…) sunteţi un reputat politolog internaţional, un
specialist recunoscut în istoria comunismului, căruia i-aţi consacrat numeroase
studii şi cărţi, publicate şi în România, şi vom aminti aici doar monumentalul
volum Stalinism pentru eternitate. O istorie politică a comunismului românesc
(Polirom, 2005)” [1, p. 305].
Se impun de asemenea şi alte elemente din care deducem stilul
intervievaţilor, dar şi al jurnalistului Vasile Gârneţ. Printre acestea menţionăm:
Absurdul: „Adevărul e că nu prea merită să publici. (…) Am senzaţia că
mai degrabă mi-aş îngropa textele în paginile lor” [1, p. 58].
Antinomia: „E greu de tot să ai încredere în cel care scuipă şi sărută
acelaşi obraz” [1, p. 146].
Ironia: „Ce să mai comentăm după ce victima dă mâna cu călăul, iar
îngerii se pun în serviciul lui Mefisto” [1, p. 270].
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Perifraza: „O nicovală dobândeşte cu timpul tăria ciocanelor care au
bătut-o” [1, p. 142]; „cărţile proaste fac să se vadă cărţile bune” [1, p. 143];
„Adevărul a înviat din morţi cu Legea pre Fărădelege călcând” [1, p. 145].
Silogismele: „Pentru un roman, trebuie să ştii alfabetul. nu? Dar a şti
alfabetul nu e suficient pentru a deveni romancier…” [1, p. 25]; „Am impresia,
uneori, că nu noi mâncăm pâinea, ci pâinea ne mănâncă pe noi” [1, p. 145],
„Dar…sunt convins că, în literatură, nimeni nu poate ocupa locul altuia. Fiecare
vine cu scaunul de acasă – cum ţi-l faci, aşa îl ai…” [1, p. 144].
Citatul: „Românii sunt curajoşi «cu deosebire când sunt în grup”
(Rădulescu-Motru); că individual luat, românul… tace…” [1, p. 27];
„Falsul patriotism este masca egoismului în timpurile de tulburare. Aceia
care speculă libertăţile popoarelor, care nu au alte principii decât interesul
personal, alt Dumnezeu decât pe sine însuşi, altă profesie de credinţă decât
noi prin noi şi pentru noi; aceia nu cred nici în popor, nici în libertate, nici
în sacrificii, nici în devotament, se acopăr cu haina patriotismului în zile
de lupte, în zilele cele mari ale popoarelor. Ei par că fac sacrificii, dar nu
sacrifică nimica, ci pun la dobândă…falşi patrioţi se îndeasă la paradă,
apucă partea cea mai mare.. ei acuză de trădare pe cine nu vrea să scoboare
în rândurile lor” [1, A. Russo, apud, p. 147]; „În vremuri de rapide prefaceri
sau de radicale răsturnări, ai prilejuri de a vedea numai oameni care se
înghesuie spre întâiul plan al vieţii publice. Sunt, de obicei, aceiaşi care
s-au înghesuit şi ieri… Un asemenea individ, când îi este dat să vadă, de
pildă, o înmormântare, este în stare să învieze pe văduva celui mort – că ea
şi nu el este întâia persoană în coloane ce urmează dricului” [1, L. Blaga,
apud, p. 147]; „Mă surprind uneori în ideea că dacă nu gândea Borges
celebra sa zicere despre Paradis ca o bibliotecă, atunci aş fi inventat-o eu”
[1, p. 151].
Jocurile de cuvinte: „nouăzecist, dar în acelaşi timp şi un predouămiist”
[1, p. 96], „…a vorbit parcă de pe o insulă a pinguinilor” [1, p. 101];
„«români roşii-verzi» născuţi din faimoasa încrucişare (minciunistă!) a lui Stalin
cu Caragiale” [1, p. 111].
Asocierile, situaţiile de comparaţie: „Visul fiecăruia e monopolul
absolut al opiniei, aşa cum partidul comunist deţinea altădată monopolul
absolut al puterii politice (…), din această pricină viaţa literară este astăzi
copia, ceva mai palidă, mai fără miză, a luptelor politice” [1, p. 27];
„O carte (…) Nimic mai tulburător decât acest moment! O iau în mâini,
o cercetez, o miros – ştii cum miroase o carte tipărită? – pentru mine
e ca un narcotic pentru drogaţi” [1, p. 151]; „Teatrul basarabean, cum îl văd
eu, seamănă cu un copil care simte că cei adulţi nu-l agreează, dar încă nu
înţelege de ce. De aceea e dezorientat şi nesigur, speriat de viitorul său”
[1, p. 228]; „Personajul ipotetic se deşiră, plecând de undeva din hău, asemenea
unui ciorap de nailon, până la ultima lui fibră, pentru a fi împletit la loc,
într-o formă relevantă, pe foaia de hârtie” [1, p. 298].
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Licenţe (abateri uşoare de la regulile gramaticale ale limbii, din dorinţa
de a realiza o notă stilistică particulară): „decomunizare”, „de-KGB-izare”
[1, p. 216].
Situaţii de ambivalenţă: „Adevărul paradoxal este că rolul lui Ion Druţă
în procesul deşteptării şi conştiinţei naţionale a românilor basarabeni este tot
atât de mare ca şi rolul lui în procesul adormirii acesteia, «adamizării» ei”
[1, p. 37-38].
Mutaţii de sens: „Spuneţi-mi, pentru început, care din cele două «mantii»
vă prinde mai bine sau în care vă simţiţi mai confortabil? Cum reuşiţi să
«conciliaţi» profesiunea cu o funcţie, reprezentativă şi administrativă în acelaşi
timp?»” (mantie aici se referă la activitatea pe care o desfăşoară intervievatul
Mihai Cimpoi de critic literar şi de preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova
– la acel moment).
De altfel, intervievatul descifrează această mutaţie de sens în următorul
mod: „Îmbrac o «mantie» a mea din stofa părinţilor şi «una» creată de timp, pe
care trebuie s-o port. Cum arăt în cea de a doua «mantie» urmează să o spună
colegii mei, care şi ei sunt siliţi să umble în «mantii» noi, incomode uneori
pentru omul tranziţiei – şi mai cu seamă – pentru firea adamică a românului
(moldoveanului)” [1, p. 35].
„Păi, în primul rând, să mai «perii» la «romanul» (să-i zicem aşa) care sper
să-mi apară la Editura Nemira anul acesta” [1, p. 63] (a peria – aici cu sensul de
„a revizui”, „a redacta”).
Dacă e să analizăm în plan comparativ interviurile realizate de Vasile
Gârneţ şi cele ale lui Marius Chivu, adunate în cartea Ce-a vrut să spună
autorul (Iaşi, Polirom, 2013), putem afirma cu certitudine că la V. Gârneţ
lipsesc întrebările-surpriză de la finalul interviului, care se detaşează de
propria activitate scriitoricească. Spre exemplu, o serie de întrebări neaşteptate
sau mai puţin aşteptate de la reporter se regăsesc în fiece interviu realizat de
M. Chivu, rolul acestora fiind cel de a ţine cititorul într-o stare de suspans: Care-i
partea favorită/detestată a corpului dvs.? Ce visaţi? Când v-aţi îndrăgostit ultima
oară? Ce animal de companie aveţi? Ce v-aţi autocenzura? Cum v-ar plăcea să
petreceţi sfârşitul lumii? În ce aţi vrea să vă transformaţi peste noapte? Când aţi
fost prima dată la cinematograf? Unde şi când ţi-ar plăcea să călătoreşti în timp?
Care a fost primul disc cumpărat? În ce tablou ţi-ar plăcea să trăieşti? Ce muzică
ai în iPod? Ce cuvinte (nu) vă plac? Când şi unde v-ar plăcea să călătoriţi în timp?
Ce compozitori aţi lua pe o insulă pustie? Ce aveţi comun cu tatăl/fiul dvs.?
Ce vers/frază v-aţi tatua pe corp? Unde şi când aţi făcut prima călătorie în
străinătate? Ce scriitor aţi invita la un chef imaginar? [2] etc.
O altă strategie la care recurge Marius Chivu este tehnica update, un
fel de reactualizare, întoarcere în timp, similară cu flashbackurile. Dacă prima
e voluntară, cea din urmă este involuntară. Prin update intervievaţii sunt rugaţi să
îşi revizuiască dialogul după câţiva ani de la publicarea lui şi să îşi spună impresiile,
noutăţile, schimbările din viaţa lor. Este întreprinsă temporal o călătorie inversă
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din prezent în trecut şi viceversa, în care revizuirea şi reactualizarea ocupă un
rol important. Astfel, discursul mediatic e supus simplificării, fiind asediat de
evenimente comune şi luări de opinie.
Menirea întrebării este de a face interlocutorul să vorbească, nu de
a amplifica tăcerea, iar dialogul face din intervievat un semn al istoriei, el poate
modifica sensul istoriei sau constitui o sursă documentară importantă. În cele
25 de dialoguri adunate într-o carte, Interviu la Contrafort, Vasile Gârneţ aduce
în prim-plan datele unor vieţi şi datele unor opere, dar şi prezintă datele unei
societăţi literare, în special cea românească, cu realizările (împlinirile) ei şi
perspectivele de viitor.
Referinţe bibliografice
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ADAPTAREA RUSISMELOR LA NORMELE
GRAMATICALE ALE LIMBII ROMÂNE –
PROBLEMĂ SAU NECESITATE ÎN COMUNICARE
Constantin IVANOV
Institutul de Filologie al AŞM
Condamnarea la rusificarea treptată a vorbitorilor de limba română din
statul numit azi Republica Moldova şi îndepărtarea de matricea lingvistică
şi culturală se pare că se resimte astăzi din ce în ce mai mult. Vorbitorii
de rând, care nu îşi pun problema ce şi cum vorbesc, sunt din ce în ce mai
numeroşi. În funcţie de nivelul lor lingvistic, numesc fenomene şi lucruri
prin cuvinte care nu sunt specifice limbii române. Din cauza bilingvismului
încurajat pe timpul sovietic, unde limba rusă a devenit limbă dominantă,
mulţi vorbitori de română din Republica Moldova ajung să îmbrăţişeze
tot mai multe rusisme precum „privet”, „cruta”, „davai”, „levîi” ş.a.
Atâta timp cât vocabularul este partea cea mai dinamică a unei limbi şi
care reflectă schimbările şi progresele pe care le înregistrează o societate,
ne vom confrunta cu diferite invazii lingvistice precum slavonismele
(care au intrat în limbă în special prin traducerile de cărţi bisericeşti),
grecismele sau turcismele (în perioada fanariotă), franţuzismele (intrate în
epoca modernă), rusismele (care au intrat în limba română din Basarabia
din cauza politicii de rusificare forţată pe timpul dominaţiei sovietice) şi,
mai nou, anglicismele.
Cu toate că sunt cunoscute cauzele care au dus la creşterea numărului
de vorbitori ce îmbrăţişează tot mai multe rusisme, vom încerca să numim
câteva din aceste cauze, pentru a putea fi urmărit mai uşor firul de idei şi
a explica titlul acestui articol, care s-ar părea că este inacceptabil pentru ceea
ce obişnuim să numim adaptare a unor cuvinte (atât titlul, cât şi articolul de
faţă sunt mai mult semnale de alarmă decât comunicarea unor chestiuni de
ordin ştiinţific. Imaginaţi-vă ce s-ar întâmpla dacă vom ajunge să vorbim
de o adaptare a rusismelor la normele gramaticale ale limbii române ca
fapt existent şi de necontestat în societate?!), de aceea şi titlul este cât se
poate de potrivit, pentru că atâta timp cât rusismele nu se vor înregistra în
dicţionare şi gramatici ca fiind cuvinte asimilate şi adaptate, acest lucru
intenţionăm să îl numim în mod ironic pentru că ne bazăm pe chestiuni ce
ţin de oralitate şi de o anumită categorie de vorbitori.
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Sensul multor cuvinte şi expresii sunt mult mai accesibile în limba
rusă decât în română
În contextul dat, credem că este bine-venită afirmaţia lui Roland Barthes
care sună în felul următor: „Cuvintele au o memorie secundă ce se prelungeşte
în mod misterios în mijlocul noilor semnificaţii” [1, p. 18], fapt ce ne face să
înţelegem că ceea ce am memorat şi felul cum înţelegem sau decodificăm anumite
cuvinte şi expresii ţin nemijlocit şi de felul cum sunt decodificate sau înţelese şi de
interlocutorul nostru. În cazul în care observăm că nu suntem înţeleşi, recurgem
la cuvinte şi expresii familiare tuturor participanţilor la discuţii.
Folosirea frecventă a rusismelor se datorează faptului că vorbitorilor le sunt
accesibile tot mai multe cuvinte şi expresii, precum şi sensul lor, sau, după cum
spune E. Coşeriu, „esenţa limbajului este strâns legată de ceea ce interlocutorii
au în comun” [2, p. 38]. De fapt, rusismele au devenit necesităţi în exprimarea
eficientă a vorbitorilor de limba română din Republica Moldova, fiindcă, după
cum deseori aceştia motivează, sunt pe înţelesul tuturor. Or, în spaţiul basarabean
a te exprima prin intermediul cuvintelor ruseşti în locul celor ce au echivalent
în limba literară nu este o problemă majoră?! Gravitatea problemei constă în
faptul că rusismele s-au înrădăcinat atât de mult în conştiinţa poporului nostru,
încât nu sunt numai o formă de exprimare, ci reprezintă şi modul nostru de
a gândi. Din momentul în care vorbitorului basarabean îi este indiferent cum îşi
exprimă gândurile, vorbeşte literar sau cu expresii ruseşti, înţelegem că limba,
ţara, valorile culturale nu au pentru el nicio importanţă. Acest fapt se reflectă în
modul nostru de a gândi şi de a ne exprima.
Obişnuinţa
Vorbitorii de română din Republica Moldova nu recurg intenţionat la
rusisme, acestea purtând doar sensul la care se referă, iar rusismele devin o gazdă,
un semn, memorizat de la concetăţeni. Spre exemplu, atunci când pronunţăm
cuvântul „a tormozî”, nu ne gândim nicidecum la faptul că acest cuvânt nu face
parte din limba română, ci la sensul pe care ni-l transmite acest cuvânt – a încetini,
a opri o mişcare. Obişnuinţa de care dau dovadă o bună parte a vorbitorilor nu
are doar funcţia de a dicta pe termen lung felul lor de a vorbi, ci şi al celor care
îi înconjoară, pentru că „îmbinarea fiecărui semnal cu semnificaţia lui nu este un
lucru pe care să-l învăţăm semnal cu semnal – cuvinte – împreună cu semnificaţiile
pentru descifrarea semnalelor complete – propoziţii – pe baza elementelor”
[3, p. 298]. Astfel, dacă cunoşti cuvintele şi semnificaţiile lor şi totodată se
exagerează cu întrebuinţarea lor (adică a rusismelor), rişti să nu mai accepţi
forme literare de exprimare.
Influenţa rusismelor se resimte cel mai bine la nivel lexical. Majoritatea
cetăţenilor din Republica Moldova obişnuiesc să numească lucrurile,
conceptele şi acţiunile aşa cum le-au auzit de la părinţi sau prieteni, astfel că
ele nu pot fi regăsite în normele ortografice şi ortoepice ale limbii române.
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Cu aceste situaţii ne confruntăm oriunde: la şcoală, pe stradă, la magazin.
În acest fel, uneori basarabenii nici nu observă rusismele, fiindcă ele poartă
o anumită semnificaţie, iar pentru un român, reprezintă doar abateri de la
norma literară sau nişte cuvinte care nu spun nimic. În acest caz, obţinem
o limbă stâlcită şi din acest motiv oferim posibilitatea unora să afirme sus şi
tare că vorbim o altă limbă decât cea română. Dar poate reprezenta acest lucru
primele simptome ale formării unui limbaj nou, ce se va extinde în spaţiul
dintre Prut şi Nistru? Nu suntem în stare să răspundem unei asemenea întrebări,
însă atâta timp cât oamenii nu-şi dau seama ce spun şi cum spun ceea ce spun,
probabilitatea că nu vom avea niciodată un limbaj şi o exprimare elocventă, şi
fără a mai avea posibilitatea de a stabili un etalon cultural, este mare. Antoine
Meillet spunea că „orice vocabular reprezintă, de fapt, o civilizaţie”, prin
urmare, vocabularul împăienjenit de rusisme al vorbitorilor nu este altceva
decât reflecţia nivelului nostru cultural.
Tinerii deseori recurg la utilizarea cuvintelor/expresiilor de limbă rusă
pentru a se încadra mai uşor în cercul lor de prieteni şi pentru a fi mai expliciţi,
în viziunea lor. Aceste cuvinte străine, consideră ei, îi diferenţiază de restul
vorbitorilor de limba română, astfel că ei sunt mai moderni, iar prin lexeme
precum karoci, razgavor, otveceaiu, davai, paka etc. ei tind să sugereze că sunt
nonconformişti, îndrăzneţi, iar vorbirea literară rămâne a fi utilizată doar de cei
„învechiţi” şi care nu ştiu a fi moderni.
Vorbitorii nu stăpânesc vocabularul limbii române atât de bine
precum pe cel rusesc
Termenii ruseşti întrebuinţaţi de către tineri, de cele mai multe ori, sunt
cuvinte de legătură, numite şi „argotisme”, care nu sunt altceva decât partea
nevinovată a acestui fenomen. Problema nu constă numai în argotismele
tinerilor, precum „prikolno”, „ciotka”, „klasna” etc., ci şi în faptul că, la un
moment dat, nu mai ştim exact cum să numim corect emoţiile, impresiile
sau gândurile pe care le avem, aşa cum observăm şi în limbajul tehnic. Deşi
avem şcoli şi profesori care pregătesc specialişti în limba română, şoferii şi
constructorii par să se înţeleagă mai bine între ei dacă numesc lucrurile şi
fenomenele în limba rusă. Oare să fie vorba aici de lipsa unei terminologii
concrete? Nu, mai degrabă putem vorbi de faptul că într-o anumită perioadă
accesul la informaţie în limba română era limitat, ceea ce mai apoi s-a
transformat într-o problemă atunci când diferite generaţii de specialişti şi
tehnicieni din orice domeniu sau chiar muncitori au ajuns să se înţeleagă cu
greu, şi atunci majoritatea influenţează minoritatea.
Şi dacă cei adulţi utilizează rusisme fiindcă aşa au prins de la părinţi şi de
la şcoala în care au studiat, atunci tinerii, deşi studiază în şcoli toate disciplinele
în limba română, recurg la expresii ruseşti, uneori chiar incorect pronunţate,
pentru, ca şi cum, să se deosebească de părinţii lor, care, de altfel, tot recurg
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la rusisme din lipsă de cultură. Vocabularul lor în română este foarte sărac din
cauza lipsei de lecturi în schimbul emisiunilor TV în limba rusă, de unde vine
că a te exprima corect în limba ta nu este la modă. Acest fenomen reprezintă un
handicap, în primul rând, pentru tineri, şi în al doilea rând, pentru societate în
ansamblu, pentru că aceasta, fără să vrem, se înregistrează în memoria poporului
care va ajunge, mai târziu, să nu mai fie stăpân pe cuvintele pe care le rosteşte
sau, după cum afirmă Michel Foucault, „exprimându-şi gândurile în cuvinte
peste care nu sunt stăpâni, adoptându-le în forme verbale ale căror dimensiuni
istorice le scapă, oamenii, care cred că vorbele pe care le spun ascultă de ei, nu
ştiu că ei sunt, de fapt, cei care se supun imperativelor lor” [4, p. 403].
Mai sunt şi cazuri când tinerii posedă anumite lecturi şi au o vorbire
cultă, însă în anturajul din care fac parte, colegii fac glume pe seama lor
şi îi forţează să vorbească, cum zic ei, „ca lumea”, în felul acesta ei fiind
intimidaţi şi marginalizaţi. O parte bună de vorbitori de limba română din
Republica Moldova, când sunt puşi în situaţia să comunice cu vorbitorii
de limba română de peste Prut, se simt de cele mai multe ori depăşiţi sau
chiar incomodaţi, dar preferă să explice felul în care vorbesc astfel: nu că
s-ar simţi depăşiţi, ci vor să demonstreze prin felul lor de a vorbi că sunt
diferiţi şi se complac în ideea că posedă sau cunosc o limbă care nu îi este
cunoscută interlocutorului lor.
Acestea ar fi doar unele cauze ce duc la situaţia ca o anumită categorie de
cetăţeni ai Republicii Moldova să întrebuinţeze tot mai des cuvinte ruseşti, nu
pentru că limba vorbită dincoace de Prut ar avea nevoie de împrumuturi utile
(cum au fost slavonismele pătrunse în limba română prin filieră bisericească),
ci mai degrabă fiind vorba de împrumuturi forţate. Rusismele sunt bine fixate în
sistemul lingvistic, care au devenit, de fapt, nişte unităţi structurale şi funcţionale
ale limbii, ceea ce îi determină pe vorbitori să nu îşi pună probleme privind
corectitudinea vorbirii. Sunt şi cuvinte pe care vorbitorii le confundă şi susţin
ferm că aşa se spune corect în limba română, aceasta se datorează faptului că
rădăcinii cuvântului din rusă i se adaugă sufixe specifice limbii române, adică ele
sunt declinate după regulile gramaticale ale limbii române, precum: „terpeşte”,
„polisusuieşte”, „chipiteşte”, „kalonşi”, „a abijî”, „a abişi” „zapiscă – zapişti”
ş.a. Mai sunt şi cuvinte ruseşti cărora le sunt ataşate articole enclitice la forma
rusă de plural, precum: tapicikile, sosiskile, bulocikile, kotletele ş.a., ce nu
face altceva decât să îngreuneze pronunţia şi să facă vorbirea unor cetăţeni din
Republica Moldova defectuoasă.
Marea problemă a vocabularului limbii române din Republica Moldova
constă în faptul că acesta e îmbogăţit cu elemente de vocabular din limba rusă,
preponderent folosite la nivel naţional. Întâlnim forme aberante de pronunţare şi
de vocabular, care nu fac altceva decât să schimonosească vorbirea cetăţenilor
noştri. Această exagerare a folosirii rusismelor poate duce şi la o separare
lingvistică a vorbitorilor de limba română.
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SPIRIDON VANGHELI: „TATĂL” LUI GUGUŢĂ
CÂND ERA MIC1. IMPRESII DE CITITOR
SAU REDESCOPERIREA BASARABIEI ANTEBELICE
Iulia MĂRGĂRIT
Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”
al Academiei Române, Bucureşti
Textul de faţă se datorează faptului de a fi participat la Colocviul Spiridon
Vangheli, scriitor al copilului universal, desfăşurat în 22 octombrie 2013
la Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, din Chişinău.
Titlul structurat alternativ a rezultat prin modificarea variantei primare,
deja anunţate organizatorilor, Particularităţi de limbă în opera lui Spiridon
Vangheli. Reformularea integrală a acestuia s-a impus de la sine, după citirea
volumului „Tatăl” lui Guguţă când era mic, de altfel, unicul pe care am reuşit
să-l procur! Evident, mi-a parvenit de la un tânăr coleg basarabean, Victor
Celac, stabilit cu serviciul şi familia la Bucureşti. În consecinţă, am extins
modificarea, întrucât impresiile mele de cititor depăşeau cadrul strict al unor
particularităţi lingvistice.
Cea dintâi şi cea mai puternică impresie, de apartenenţă a scriitorului
şi a operei sale la cultura basarabeană, m-a pus în faţa chestiunii dacă, în
alte condiţii, de absenţă a copertei şi a foii de titlu, aş recunoaşte identitatea
acestora, cu alte cuvinte, calitatea de emblemă a provinciei amintite.
Răspunsul, cu siguranţă, „da”, pe care l-am autoformulat rapid, s-ar motiva,
pentru început, prin toponimele reale, întâlnite pe parcursul naraţiunii: oraşul
Bălţi, ori chiar numele ţinutului, Basarabia. În plus, universul basarabean
se defineşte convingător, la tot pasul, prin arta scriitorului, perceptibilă în
imaginea ţinutului românesc dintre Prut şi Nistru, din care el însuşi provine.
Pentru reconstituirea acelui univers, autorul îşi rememorează copilăria
în tehnica „amintirilor”, organizate în episoade independente, în sensul
substanţei narative, dar care, în fond, au ca punct comun de plecare realitatea
basarabeană din preajma celui de-al Doilea Război Mondial (chiar, mai
precis, anul care precedă cedarea provinciei (v. titlul: antebelic). Impresia
cititorului este de a se afla în faţa unei cărţi izvorâte din biografia autorului,
iar dacă intervin completări de ficţiune, ici-colo, pentru rotunjirea imaginii
artistice, acestea sunt atât de măiestrit realizate, încât, din capul locului, se
exclud. Rememorarea se alimentează din „fondul personal” de impresii pe
Spiridon Vangheli. „Tatăl” lui Guguţă când era mic, [Chişinău], Editura pentru
Copii „Guguţă”, 2011.
1
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care „Tatăl” lui Guguţă când era mic, de o sensibilitate ieşită din comun,
le-a acumulat. De aici, prospeţimea, claritatea, puritatea naraţiunii, pentru
că autorul (= copilul de odinioară) este incapabil să mistifice, să falsifice, să
denatureze ceea ce a văzut şi a trăit, ca, de altfel, toţi copiii nepervertiţi de
experienţa vieţii. În acest fel, autenticitatea naraţiunii este deasupra oricărei
suspiciuni. Scriitorul recompune tabloul unui sat basarabean din jurul anilor
’40, valorificând „documentele personale”, înregistrate de propria memorie.
Se încheagă, astfel, o imagine de ansamblu a cărei dominantă (cromatică)
este lumina. În plus, tandreţea şi afecţiunea cu care autorul însoţeşte fluxul
narativ conferă textului emoţia şi căldura aducerii aminte. Căci tot ceea
ce este reînviat din microuniversul satului: împrejurimi, consăteni, vecini,
tovarăşi de joacă, familia, poartă sigiliul afectiv al scriitorului. El ştie
să-şi domine sentimentele dintr-un bun-simţ ţărănesc ancestral, care totuşi se
infiltrează subteran. Am putea afirma că iubirea, dătătoare de armonie, pluteşte
permanent pe „cerul povestirii”, asigurând o atmosferă de pace şi calm, de
luminozitate, de normalitate, în care viaţa „curge”, după rânduieli vechi, fără
greş, fiecare având rostul său şi locul său, nimeni nestingherind pe nimeni.
Din această lume de legendă, atemporală, parcă, se desprind, conturându-se
memorabil, părinţii copilului-personaj, alias „Tatăl” lui Guguţă când era mic.
De departe, chipul mamei iluminează micul „muzeu sentimental”, deschis
de Spiridon Vangheli în onoarea cititorului, al cărui ghid devine şi pentru
care îndreaptă bagheta spre exponatele „memorialistice” demne de interes.
De aceea, poposim, împreună cu scriitorul, în faţa mamei acestuia, Frăsina
Vangheli. Ca şi la Creangă, şi la autorul basarabean nu găsim portrete fizice,
nu ştim cum arată personajele, astfel de detalii nu au relevanţă şi, de fapt,
constituie taina şi opţiunea autorului. Personajul prinde viaţă din ceea ce face,
din felul cum vorbeşte, înfăţişarea nefiind esenţială pentru prezenţa acestuia.
Ţărancă ştiutoare de carte, puţină, ori neştiutoare, detaliu nesemnificativ
pentru profilul său spiritual, Frăsina Vangheli are o casă de copii, o gospodărie
nu tocmai uşoară, cu responsabilităţi permanente, a căror îndeplinire o ţine
veşnic în mişcare. Mobilitatea continuă defineşte personajul care, în ochii
propriilor săi copii, nu se odihneşte niciodată, alergând întruna de parcă ar
scăpa un tren ştiut numai de ea. Cotidian, în familia Vangheli, copiii se culcă
lăsându-şi mama „în picioare”, pentru ca a doua zi s-o găsească în aceeaşi
poziţie. Când anume dormea ea? este întrebarea la care au căutat răspuns fără
şansa de a-l găsi. Copleşită de treburi, ca odinioară Smaranda Creangă, îşi
creşte copiii în dragoste deplină. Când aceştia „se întrec cu măsura”, extenuată
de multele ei obligaţii şi de multele lor năzbâtii, Frăsina Vangheli încearcă să
depăşească momentul cu ceea ce are la îndemână, fie şi melesteul fierbinte.
Cu acesta, transformat în „armă de luptă”, se angajează în urmărirea
vinovatului. Competiţia este inegală, copilul reuşind să se salveze într-un
„pom de nuc”. Dar cu ce preţ? Toate remuşcările copleşitoare şi „mila”
(= dragostea) faţă de mamă fac victoria „à la Pyrrhus” de nesuportat.
De cealaltă parte, „învinsa”, preocupată de a nu-şi fi lovit fiul, la mânie,
imaginează scenariul prin care să-şi redobândească liniştea maternă.
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Felia de mămăligă fierbinte şi „scrobul”, la aceeaşi temperatură,
aduse sub pom, prin aburii lor, preluaţi de înălţimi, conving copilul să
coboare. Regretele şi remuşcările foştilor „beligeranţi” se contopesc
în scena împăcării, culminând cu voluntariatul copilului de a executa,
cu întârziere, pedeapsa meritată. Oferta acestuia, „bate-mă, mamă!”, neluată
în seamă, şi sentimentul de vinovăţie îl fac să se autopedepsească, pe loc,
izbindu-se cu capul de nuc. Ce performanţă educativă, la o ţărancă! Înţelegem
că procesul de conştiinţă de acum un secol, de la Humuleşti, „şi de m-ar fi
bătut mama cu toate gardurile…”, se repetă nu numai pentru că dintotdeauna
şi de pretutindeni, copiii au fost la fel, ci, mai ales, în virtutea faptului că
Spiridon Vangheli, ca şi Ion Creangă, a fost zămislit pe acelaşi pământ al
Moldovei, separate din când în când de apa Prutului, de oameni ai locurilor
vorbind aceeaşi limbă, trăind după aceleaşi reguli şi aceleaşi obiceiuri şi
sentimente. Aceeaşi Frăsina Vangheli, când războiul ajunge în preajma
satului lor, găseşte resurse pentru a improviza un atelaj, interzis civililor
în asemenea vremuri. În acest fel ea încearcă să-şi salveze cei doi copii
aflaţi la învăţătură în oraşul Bălţi, bombardat din plin. Ca o Vitoria Lipan,
de această dată, cu motivaţie maternă, ea trece printre patrulele germane,
ajungând în oraşul asediat. Prin astfel de episoade scriitorul basarabean
se raliază nu numai familiei spirituale a lui Ion Creangă, ci şi a lui Mihail
Sadoveanu ori a lui Alexandru Vlahuţă, pe care ni-l aminteşte „învăţătorul
din pom”, o variantă de Mogâldea, fără caracterul odios al aceluia.
Dar când autorul rememorează episodul terifiant care îngrozeşte satul, prin
perspectiva de a fi duşi la „urşii albi” de către „eliberatori” şi când tot
mama-i salvează, ascunzându-i „la deal”, într-o colibă, iar aceştia constată
a doua zi că peste noapte părul Frăsinei Vangheli „fusese nins”, el rămâne
un autentic scriitor basarabean, împovărat de ororile istoriei, de proporţii
catastrofice, la scara acestei provincii.
Lumina tablourilor de aducere aminte de până aici începe să pălească,
se stinge. Cromatic, peisajul devine cenuşiu, iar ceea ce copilul a adus cu sine,
săpat adânc în intimitatea memoriei sale, este comentat de adult, de scriitor.
Aşa se face că imaginea luminoasă, rămasă doar în „fondul sentimental” al
autorului, va dispărea din câmpul vizual al Basarabiei. Pe „retina” amintirii,
copilul a reţinut, în imagini, mulţimea satelor, dezorientată, înfometată,
în căutarea unei salvări, costumată identic, în zdrenţe, cu aceeaşi recuzită:
o torbă, în drum spre nu se ştie unde. Gara reprezintă o salvare, şi către ea se
îndreaptă cu toţii. Dar cei mai dotaţi, pentru „a pescui în ape tulburi”, încep
să acţioneze, căci, sub podul de la gară, un astfel de individ sustrage torbele
de la stăpânii lor cu ajutorul unei sfori prevăzute cu un cârlig. Îndârjirea de
a nu ceda face ca un fost proprietar al unei mici agoniseli să cadă sub roţile
trenului. Copilul de atunci a înregistrat tabloul de neuitat, comentat acum de
scriitor: O, cerule, ori ne iei pe noi toţi, ori dumireşte-ne ce se întâmplă cu
Basarabia! Din nou, prin comentariul său, Spiridon Vangheli stă alături de un
alt înaintaş moldovean, cronicarul Ion Neculce. Acesta din urmă, istorisind
evenimentele la care nu [m]i-au trebuit istoric străin, întrucât le trăise,
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au fost scrise în inima mea!, exclamă patetic, ori de câte ori este cazul:
Oh! Săracă Ţară a Moldovei!
De fapt, prin scrisul său, Spiridon Vangheli se integrează în marea familie
a literaturii române, trecând chiar apa Milcovului. Am anticipat paragraful pe
care l-am rezervat lui Ştefan Vangheli, tatăl scriitorului. Prin dimensiunile sale
spirituale, acesta se înscrie în galeria personajelor-ţărani, reprezentând aceeaşi
literatură română. Când ia parte la jocurile copiilor, căci nu ignoră disponibilitatea
ludică a acestora (construieşte „un bulgăre de omăt” atât de mare, încât devine
derdeluş ad-hoc pentru „toţi copiii mahalei”, deşi amplasat nefericit la fereastra
casei, unde Frăsina Vangheli va trebui să aprindă lampa pe timpul zilei), cu
siguranţă, ne aminteşte de gesturile similare ale lui Ştefan a Petrii din Humuleşti.
La fel, când procedează didactic, expunând copiilor situaţia cailor din gospodărie
pentru a căror „condiţie fizică” era necesar păscutul pe câmp, pe timpul nopţii,
iar nu hrănirea acestora cu iarbă cosită, în curte, şi când, în ciuda tuturor
riscurilor, acceptă oferta unuia dintre ei, evident, „tatăl” lui Guguţă în persoană.
Angajamentul ofertantului de a fi înhămat el însuşi, în locul cailor, în caz de furt,
atât de dezarmant de sincer, de naiv şi de bărbătesc, totodată, smulge acordul
părintesc. Până aici este relatarea copilului, căreia-i urmează observaţia scriitorului:
Numai tata ştia ce a văzut în ochii mei, o scânteie care cântărea cât amândoi caii:
„Gata, pălăria lui nu-i goală! Sub pălăriuţa asta o să se nască la noapte un bărbat!”
i-o fi trecut prin gând tatei. Verificarea la care a recurs, în timpul nopţii, pentru a se
încredinţa că paza cailor nu lasă de dorit, îl situează pe Ştefan Vangheli alături de
craiul din povestea lui Ion Creangă, care-şi testează similar fiii angajaţi în „cursa”
pentru moştenirea unui tron împărătesc. Fără îndoială, împăratul procedează ca
un ţăran, iar ţăranul ca un împărat, altitudinea morală a acestora nefiind diferită.
Înţelepciunea lui Ştefan Vangheli este memorabilă. Scena capitulării în faţa istoriei
o reinterpretează pentru copil (= „tatăl” lui Guguţă), simulând îngenuncherea
totală: Caii mi i-au luat, pământul, via, livada, totul a încăput pe mâna lor, dar
şi eu, a surâs tata, am scos salcâmii din jurul casei şi am dat şi ciorile în colhoz:
să cârâie acolo, cu puii lor cu tot! Umorul fin cu care-şi încheie relatarea, în fapt,
o persiflare la adresa noilor ocârmuitori, cărora le-ar fi necesară o muzică adecvată
(= de ciori!), dincolo de resemnare şi inutilitatea opoziţiei, ne aminteşte, din nou,
de Ştefan a Petrei. Apăi, dă, măi femeie, dacă toţi ar învăţa carte, cine ne-ar
mai trage ciubotele? Mai mult, episodul cu salcâmii îl apropie, prin esenţa
întâmplării, de a-şi lua revanşa în înfrângere, de un alt personaj-ţăran din
câmpia Dunării, de astă dată de Ilie Moromete din cunoscutul roman al lui
Marin Preda. Şi acesta din urmă îşi rezolvă o dificultate financiară procedând
asemănător: prin tăierea salcâmului, râvnit şi aşteptat de vecinul său, Tudor
Bălosu. Identitatea arborilor este, desigur, întâmplătoare. Neîntâmplătoare
rămâne reacţia eroilor la presiunea factorilor externi.
Pe tot parcursul lecturii, naraţiunea, fără ca scriitorul să-şi fi propus acest
lucru, ne trimite cu gândul la repere ale culturii române, dar cel mai frecvent la
Ion Creangă. E suficient să menţionăm tipul de povestire practicat de Spiridon
Vangheli pentru a ne apărea în minte scriitorul de la Humuleşti. Aceeaşi fluenţă şi
acelaşi har al povestirii, acelaşi vocabular moldovenesc, populat de „hojmalăi”,
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urmăritorii lui Nică, „printre păpuşoi”, dar şi ai „tatălui” lui Guguţă: ca din
pământ răsare un hojmălău; gliganii, însuşi Nică se întindea pe nisip cât mi ţi-i
gliganul, sub ochii mamei sale dezamăgite şi îndârjite, dar şi la autorul basarabean:
gliganul, care are picioare lungi, îl înhaţă pe frate-meu. Cuvântul, împrumut de
origine bulgară, semnifică, etimologic, „porc mistreţ”. În graiurile moldoveneşti
se mai păstrează forma originară, prin comparaţie cu găligan în Muntenia, ce-i
drept, ambele variante dialectale cu acelaşi înţeles peiorativ figurat, „vlăjgan”;
prăpădenie „cataclism”, declanşat, la Ion Creangă, de mătuşa Mărioara –
v. La cireşe, iar la Spiridon Vangheli, dezlănţuit de stihii, în dimensiunile lui
cosmice fireşti: S-a amestecat cerul cu pământul… prăpădenie, nu alta; expresii
specifice, drăgăliţă, Doamne, la Ion Creangă, iar, în varianta primară la autorul
din Basarabia: Era de acu toamnă… umblam, dragă Doamne, la şcoală la Bălţi.
Cei doi scriitori se exprimă cum au auzit vorbindu-se în satele lor, în familiile
lor: Smărăndiţa popii plângea de sărea cămeşa de pe dânsa, ca şi consătenii
„tatălui lui Guguţă” într-o situaţie similară. Specifice oralităţii, expresiile nu sunt
singurele elemente proprii acestui stil, căci întrebările retorice se practică şi de
o parte, şi de alta (Şi unde n-am mâncat un zdupac de la mama!), ca şi adresările
frecvente prin implicarea tipului de cititor-ascultător – Ia gândeşte numai,
să alegi colea un harbuz de la curpen, pocnindu-l cu sfârla, iar el, şmecheroiul,
să fie roşu!). Până şi autoportretele celor doi scriitori pledează pentru afinităţile
lor comune, Creangă autoprezentându-se conform aceluiaşi tipar: Ia am fost
şi eu, pe lumea asta, o bucăţică de humă însufleţită… care nici cuminte…
nici frumos până la…, nici bogat…, iar peste timp, de dincolo de Prut:
Cine eram eu? Ia acolo, un băieţaş zgribulit, cu o cuşmă ţuguiată…
Prin „Tatăl” lui Guguţă când era mic, Spiridon Vangheli reînvie o lume
ieşită din arena istoriei. Frumuseţea acelei lumi rezidă în substanţa umană,
în calitatea generaţiilor de atunci, din acest punct de vedere, a căror moralitate
şi spiritualitate, într-un spaţiu dat, asigurau normalitatea şi armonia interumană,
dar şi între om şi natură. Scriitorul basarabean dezvăluie urmaşilor o lume pe
care aceştia nu o cunosc şi nu o bănuiesc. Exemplaritatea acesteia oferă modele
morale. Personajele, de o frumuseţe sufletească impecabilă, trăiesc şi-şi cresc
copiii conform unor idealuri moştenite. Frăsina Vangheli îşi asigură unul dintre
fii că aura sfinţilor care-i atrăsese atenţia (pentru că frecventa biserica!) nu se
dobândeşte artificial, aşezând o coroniţă pe cap, ci faptele bune şi sufletul curat îl
pot duce către aceasta. De altfel, din perspectiva părinţi/copii valenţa educativă
a cărţii este indiscutabilă.
Dacă, pe baza volumului „Tatăl” lui Guguţă când era mic, aş încerca să
răspund, în mod simetric, la o altă întrebare: „Este Spiridon Vangheli scriitor
pentru copii?”, răspunsul ar fi, cu siguranţă, „da”, în măsura în care Ion Creangă
sau Antoine de Saint-Exupèry sunt scriitori pentru copii, ori în măsura în care,
în fiecare adult, se mai ascunde un copil.
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COPILĂRIA – IZVOR PERMANENT AL LITERATURII
Miroslava METLEAEVA, A. ROMANOVA
Institutul de Filologie al AŞM
O sursă importantă de inspiraţie pentru scriitori o constituie vârsta de
aur a omenirii – copilăria. Evocarea copilăriei este o temă inepuizabilă în
literatură. Vorbind despre literatura pentru copii, aceasta nu poate fi separată de
literatura naţională şi universală. Apelând la transfigurarea artistică a realităţii,
creaţiile pentru copii au în vedere faptul că, în primul rând, copilul e curios şi
nerăbdător de a se orienta în lume, iar literatura este singura modalitate de a-i
satisface această curiozitate. Pentru a fi o adevărată artă, literatura pentru copii
trebuie să-i încânte în aceeaşi măsură şi pe adulţi. Copilul se naşte curios faţă
de lume şi nerăbdător de a se orienta în ea. Literatura care îi satisface această
pornire îl încântă.
Literatura pentru copii cuprinde totalitatea operelor accesibile micilor
cititori, fie că ele au fost sau nu scrise pentru ei. Ea constituie un domeniu al
creaţiei literare şi se supune normelor estetice ale acesteia. Trăsăturile specifice:
simplitatea, claritatea şi plasticitatea determină o anumită construcţie a operei,
mărindu-i astfel accesibilitatea şi puterea de influenţă asupra micilor cititori.
Scriitorii se întorc la vârsta cea mică şi retrăiesc la intensităţi şi maniere
diferite timpul magic al copilăriei. George Călinescu afirma: ,,Copilăria nu
dispare niciodată din noi, ea constituie izvorul permanent din care decurg toate
meandrele vieţii noastre” [3, p. 274].
Tolstoi susţinea că de la naştere şi până la şapte ani e o lume întreagă,
de la şapte ani şi până la moarte e un singur pas. Unii îşi rememorează
copilăria cu nostalgie şi tristeţe („O, rămâi” – Mihai Eminescu), alţii
retrăiesc bucuriile copilăriei prin ochii părintelui, aplecându-se asupra
celor mici cu grijă şi protecţie.
Privită din perspectivă imaginativă, copilăria e spontană, naivă, de o mare
sensibilitate, jocul fiind preocuparea primordială, un adevărat univers creat,
fără simţul perenităţii. Copilul se comportă naiv şi îi place să fie în ipostaza de
subiect şi obiect al jocului. Literatura este scena pe care acest tărâm minunat
al copilăriei prinde mereu viaţă, în toată splendoarea farmecului său, cu toate
minunile posibile şi imposibile, este modalitatea prin care sentimentele, gândurile
şi trăirile maestrului scriitor ajung sub diverse forme la sufletul cititorului, pentru
a-l sensibiliza, pentru a-l emoţiona. Este o sursă inepuizabilă de experimentare
a realităţii, prin care te aventurezi în vremuri de mult apuse, te confunzi cu
personajele îndrăgite, te visezi rege, aviator, explorator, muschetar sau vrăjitor,
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poţi să călătoreşti pe alte tărâmuri, pe alte planete sau să schimbi lumea în care
trăieşti cu ajutorul unei baghete fermecate. Este o lume imaginară în care visul
devine realitate, în care imposibilul devine posibil.
Coborând spre originile identităţii sale, scriitorul se îndreaptă, cu speranţa
de a înţelege mai mult, si spre sursele propriei creativităţi.
Pentru unii autori copilăria este dualistă şi constă din universul exterior,
adică real, şi universul lăuntric, parţial magic, fermecător, adică fantastic. Pentru
alţii, lumea lăuntrică şi reală sunt de o valoare echivalentă.
Literatura este modalitatea prin care sentimentele, gândurile şi trăirile
maestrului scriitor ajung sub diverse forme la sufletul cititorului, pentru a-l
sensibiliza, pentru a-l emoţiona. Este o sursă inepuizabilă de experimentare
a realităţii.
Imaginea copilăriei obţine în literatura universală o reflectare
originală prin operele talentaţilor scriitori Victor Hugo, Charles Dickens,
Mark Twain ş.a.
În literatura rusă au apărut o serie de cărţi în care este descrisă copilăria,
printre care: Cronica unei familii Acsakov, Copilăria de Tolstoi. La aceste opere
s-ar putea adăuga romane ale lui Dostoievski.
Întoarcerea spre copilărie este o realitate frecvent întâlnită şi la
scriitorii români. Creangă scrie – în această perioadă a secolului XIX-lea
– Amintiri din copilărie, operă intrată de mult în patrimoniul literaturii
universale. După el abordează tema copilului Ioan Slavici, Al. Vlahuţă,
I. L. Caragiale şi Barbu Delavrancea.
Amintiri din copilărie este o carte de căpătâi pentru copiii de orice vârstă,
ca şi pentru maturi. Ion Creangă înfăţişează copilăria veselă şi nevinovată,
sub semnul neastâmpărului băieţesc şi al poznelor: ,,Aşa eram eu la vârsta
copilăriei, la vârsta cea fericită şi aşa cred că au fost toţi copiii de când lumea
şi pământul” [4, p. 38].
Autorul povesteşte istoria unei copilării în mediul ţărănesc (Humuleşti),
la vârsta maturităţii. Îşi lărgeşte sfera de sensibilitate şi înţelegere, se complică
sufleteşte şi se formează ca om.
Adevăratul univers al copilăriei însă este cel privit din interior,
din perspectiva eroului narator aflat la vârsta copilăriei. El este creionat
din întâmplările la care este martor sau pe care le iniţiază, le transmite cititorului
prin monologul eroului-copil. Din acest unghi privind, Creangă este creatorul
psihologiei copilului crescut la sat.
George Călinescu spune despre marele povestitor: „Forţa lui Ion Creangă
stă în capacitatea de a sugera farmecul neegalat al vârstei. El nu are de spus
despre copilărie mai mult decât alţii, o spune însă mai altfel. Chiotul lui este mai
plin, sună ca o voce minunată, distinsă, într-o gloată” [3, p. 274].
Dacă la Creangă copilăria fericită îi încântă pe micii cititori, înclinaţia
spre joc şi asimilarea realului în basm şi a personajelor din basm în viaţa reală
fiind atribute ce caracterizează eroii, la Al. Brătescu-Voineşti ei cunosc şi copii
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văduviţi de o adevărată copilărie: Nicuşor; Niculăiţă Minciună; Gheorghiţă
al Anghelinei ş.a. Drama copilului sărman, într-o societate nedreaptă, se
ilustrează şi la Mihail Sadoveanu. El evocă sensibil copilăria chinuită a unor
fiinţe prematurizate ca Niculăieş („Un om năcăjit”) şi „Tovarăşul Moise”,
din povestirea cu acelaşi titlu.
În secolul al XX-lea, literatura română continuă să se preocupe de sufletul
copilului şi al adolescentului. Au apărut opere valoroase care oglindesc copilăria,
semnate de Ion Călugăru, Panait Istrate, Elena Farago, George Mihail Zamfirescu,
Marin Preda ş.a.
La formarea mitului copilăriei a contribuit mult Mircea Eliade. Memoriile
lui sunt structurate în şase părţi. În prima parte scriitorul descrie trecerea de la
copilărie la adolescenţă şi tinereţe, perioade care au avut un rol foarte important
în formarea personalităţii autorului.
Aplecat spre studiu, spre lectură, Mircea Eliade redă în primul rând
evoluţia sa pe calea acumulărilor intelectuale. Încă din copilărie îşi dovedeşte
înclinaţia către cultură, fiind pasionat de tot ceea ce însemna carte. Practic,
universul lui este redus la lumea cărţilor pe care le devorează cu o pasiune
ieşită din comun, în ciuda efectelor negative asupra sănătăţii. Îşi creează astfel
un univers paralel, în care putea exista liber, fără a fi presat de obligaţiile şi
responsabilităţile lumii exterioare.
Neavând un fizic care să-l avantajeze, avea complexe, dar mai mult
imaginare, în relaţiile cu fetele de vârsta lui, dar şi cu tinerii din jur. De aceea
refugiul în lumea literelor era pentru Mircea Eliade un adevărat balsam sufletesc
şi intelectual.
Izolat în lumea sa interioară, tânărul Eliade îşi face integrarea în lumea
reală cu mare greutate. El trăia într-o lume a ideilor, în lumea fantasticului, într-o
lume pe care şi-a modelat-o cu gust, creaţie a imaginaţiei şi a lecturilor sale.
Memorabile sunt unele scene de interior, unele descrieri ale spaţiilor
familiare autorului (celebra mansardă, de exemplu), dar şi reprezentarea epică
minuţioasă a unor evenimente ce au marcat destinul biografic şi artistic al
savantului şi scriitorului.
Astfel, Memoriile facilitează atât cunoaşterea exactă a biografiei scriitorului,
cât şi apropierea de personalitatea sa. Dar, citite în paralel cu beletristica autorului,
cu Jurnalul sau cu Încercarea labirintului (convorbirile cu CI. H. Roquet), acest
discurs autobiografic relevă natura sa mitică. Textele se completează reciproc,
oferind întregul adevărului numai prin reunirea scrupuloasă a parţilor desemnate
în volume proprii.
Din acest punct de vedere, scriitura autobiografică a lui Eliade este mai
degrabă o tentativă de purificare decât un autoportret autentic, o invocare
a unei imagini ideale mai mult decât evocarea unui Eu, care caută neîncetat
conturul degradat al personalităţii sale în figura schiţată în cea mai strictă
actualitate. Prima cauza este că între momentul contemplării propriului Eu şi
momentul transpunerii acestei contemplaţii intervine un interval al reflecţiei;
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,,între timpul confesiunii şi timpul existenţei se stabileşte un raport de
indeterminare şi chiar de ruptură” [2, p. 3].
Trebuie totuşi să precizăm că orice text autobiografic reprezintă „un gen
literar ambiguu, definit prin condiţia sa de autenticitate şi de sinceritate, dar care
are totuşi o formă oarecum decorativă, un aspect convenţional, artificial. Orice
scriere cu caracter autobiografic propune o imagine a eului şi a lumii în mare
măsură trucată de intenţiile auctoriale ale celui care scrie. Impresiile, senzaţiile,
percepţiile trecute sunt supuse unei anumite «regii» a prezentului scriiturii ce
distorsionează, motivează sau redimensionează faptele, ba chiar le estetizează,
redându-le un contur idealizant” [2, p. 3].
Operele autobiografice au de asemenea rolul „de a fi oglinzi ale existenţei
exterioare şi ale interiorităţii, documente substitute de viaţă reală şi personală.
Această oglindă nu este întotdeauna armonioasă şi utopică, ci lucidă şi
fragmentară” [2, p. 3].
Dintr-o astfel de perspectivă metodologică, Memoriile lui Eliade trebuie
considerate un exemplu de Mit al copilăriei.
Mitul copilăriei este şi marele mit al literaturii basarabene, elogiat de către
George Meniuc, Liviu Deleanu, Aureliu Busuioc, Vladimir Beşleagă, Grigore
Vieru, Iulian Filip, Vasile Romanciuc şi, desigur, Spiridon Vangheli.
Guguţă, Titirică, Grăia-Singur, Nani (Nică) şi ceilalţi bine cunoscuţi eroi
ai operelor lui Spiridon Vangheli nu-i reprezintă numai pe copiii din Basarabia, ci
şi pe copiii din întreaga lume. Ei sunt însăşi copilăria în plinătatea manifestărilor
sale hazlii, duioase, poznaşe, naive, jucăuşe, tandre şi atât de curate! Limba
jocurilor şi năzdrăvăniilor lor este limba universală a copilăriei. Visul lui Guguţă
de a-şi făuri o şcoală personală într-un avion numai al său, cu care să zboare
în toată lumea şi chiar în spaţiile astrale, învăţând singur cât vrea, cum vrea şi
când vrea şi punându-şi singur note după propriile aprecieri, reprezintă, pe lângă
dorinţa firească de emancipare a fiecărui copil, izvodirea din basm şi feerie atât
a unui univers propice de joacă, fără răutate şi făţărnicie, cât şi a unei lumi mai
bune, mai frumoase şi mai sigure, sortite să pună copilăriei clopoţei de argint
întru străbaterea veşniciei…
Spiridon Vangheli nu se dizolvă în micul său erou şi coautor. El se
autoexprimă. Fie şi mijlocit, ,,epic”, dar vădit şi viguros. Copilărească bunăvoinţă
faţă de lume, copilărească credinţă în bine, copilărească fantezie – toate trăsăturile
coautorilor săi – ale micului Guguţă şi ale micului Radu – îl ajută pe Vangheli să
se exprime cu aceeaşi copilărească claritate şi pregnanţă, să schiţeze contururile
lumii, aşa cum ar vrea el s-o vadă, să traseze contururile idealului etic către care
merită să tinzi.
Optimismului vesel şi sigur al lui Radu şi Guguţă i se alătură visurile şi
speranţele lui Vangheli însuşi. Copilărescului ,,ce văd eu” i se alătură un matur
,,iată cum doresc să te văd eu”.
Dacă îi comparăm pe Guguţă şi Păsărel – personajul altui prozator şi
poet basarabean, Nicolae Dabija –, observăm o deosebire esenţială între ele
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şi în primul rând, între atitudinea acestor scriitori faţă de copilărie. Spiridon
Vangheli este un scriitor pentru copii nu numai datorită tematicii, ci şi propriei
perceperi a lumii. El reprezintă întruchiparea acestei capacităţi pe care o putem
numi păstrarea copilului din sine până la bătrâneţe. În plus, copilul din sine şi
copilul din creaţiile lui sunt indisolubile. Eroul lui Vangheli este un copil firesc
al lui Rousseau, strâns legat de natură şi de universul rural. Şi dacă vom pune
accent pe integritatea caracterului unui copil, anume la Guguţă vom vedea aceste
trăsături. Păsărel este rezultatul căutării copilului din sine şi refugiul specific
scriitorului – Nicolae Dabija – din realitatea înconjurătoare.
Acestea sunt căutările ,,Raiului”, sincerităţii copilăreşti în lumea
adultă, denaturată de civilizaţie. Dar Păsărel este un copil al oraşului mare
şi el nu mai are acea naivitate caracteristică lui Guguţă. Într-o măsură, el
devine purtător de cuvânt al autorului în relaţiile cu lumea înconjurătoare.
Putem să-l comparăm pe Păsărel cu un nou Gulliver în condiţiile veacului al
XX-lea. Guguţă este un copil liber al naturii, apropiat de toţi copiio lumii.
Păsărel demonstrează o copilărie deformată de mediul urban şi i se atribuie
trăsăturile unui adult, care dau posibilitatea autorului de a arăta propria sa
opinie critică voalată faţă de societatea contemporană.
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Romanitatea balcanică în viziunea
lui Theodor Capidan
Inna NEGRESCU-BABUŞ
Institutul de Filologie al AŞM
Th. Capidan ocupă unul din locurile cele mai importante în istoria
balcanisticii datorită operei sale remarcabile, varietăţii disciplinelor şi
problemelor abordate. Pe lângă o bună formaţie de indoeuropenist (a studiat
la Leipzig), el a avut şi avantajul – care le-a lipsit multor balcanologi – de
a fi cunoscut bine idiomurile din sud-estul Europei: bulgara, sârbocroata,
neogreaca, albaneza, turca şi, bineînţeles, dialectele româneşti. Călătoriile sale
în sudul Dunării, făcute cu scopul studierii aromânilor şi meglenoromânilor,
l-au ajutat să cunoască mult mai bine teritoriul balcanic – o condiţie
indispensabilă în cercetarea felului în care au interacţionat limbile de pe
acest teritoriu, de-a lungul istoriei.
Principala caracteristică a operei lingvistice a lui Th. Capidan
o constituie interpretarea fenomenelor de limbă în strânsă legătură cu factorul
istoric, geografic şi sociocultural. Acest fapt a fost consemnat de savant
în Prefaţa volumului Limbă şi cultură: „Toate [studiile din acest volum]
laolaltă au la bază cercetarea fenomenului lingvistic în legătură cu istoria şi
cultura noastră”. Afirmaţia autorului este valabilă nu doar pentru articolele
cuprinse în acest volum, ci pentru întreaga sa operă ştiinţifică. El a surprins
astfel, mult mai bine decât alţi lingvişti şi istorici, procesul constituirii
romanităţii balcanice, sensul mişcărilor de populaţie în timpurile străvechi,
zonele de contact dintre mai multe populaţii diferite, formarea unor arii
lingvistice relativ închise, „uniformizarea în tipul şi mentalitatea popoarelor
din sudul Dunării care, în mod firesc, a dus la omogenitate lingvistică,
în măsura în care se arată azi în graiul tuturor populaţiunilor balcanice”
[1, p. 178]. E de remarcat, în acelaşi volum, felul în care lingvistul explică
problema schimbărilor din limbă: o adevărată analiză sociolingvistică.
Theodor Capidan preciza, cu privire la schimbările din limbă, că acestea se
produc permanent, „se succed fără încetare şi constituie însăşi existenţa limbii”
[1, p. 15]. În opinia Iui Th. Capidan, „puterile generatoare de inovare şi nivelare”
vin din două direcţii diferite: „una internă, ţinând de substratul sufletesc
al individului, şi alta externă, având ca element hotărâtor factorul social”
[1, p. 15]. Luând în considerare nivelul idiolectului („vorbirea individuală”),
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nivelul grupului de vorbitori şi comunitatea lingvistică în ansamblul ei, autorul
recunoaşte că fiecare membru al societăţii poate juca un rol în schimbarea
lingvistcă: „[…] când vorbim de schimbările ce se produc în limbă, trebuie să
ţinem seama de faptul că ele nu evoluează numai în gura unui singur individ.
Toţi câţi ţinem de o comunitate lingvistică şi vorbim aceeaşi limbă
contribuim cu câte ceva la diversificarea ei” [1, p. 17].
Th. Capidan a fost preocupat totuşi, în mod continuu, de domeniul
substratului şi al contactelor lingvistice româno-albaneze. Complexa lucrare
Raporturile albano-române, apărută în 1922, este consacrată în mod special
elementelor comune din aromână şi albaneză, dar fără excluderea dacoromânei şi
a celorlalte dialecte; este prima sinteză, după părerea specialiştilor, care cuprinde
întregul volum de fapte autohtone din română. În ceea ce priveşte vocabularul,
autorul face o selecţie atentă a materialului deja cunoscut cu anumite contribuţii
personale referitoare la o serie de cuvinte dialectale, sensuri noi, etimologii şi
altele. Aspectul inovator al acestei lucrări constă în faptul că autorul atrage atenţia
asupra neuniformităţii fondului lexical românesc din punct de vedere etimologic.
Capidan admite că unele cuvinte au fost împrumutate din albaneză, altele se
pot explica, în ambele limbi, printr-o origine comună, deci aparţin substratului
comun, iar altele ar fi „de origine balcanică”, adică dintr-o sursă preromană greu
de precizat. Astfel, Capidan pune pe seama împrumutului din albaneză:
a) rândză, bardzu, budză, căpuşă, gălbeadză, greasă (dr. gresie), groapă,
grundă (dr. grunz), măgură, moaşă, sâmbure, sârmă etc.;
b) cuvinte din substrat comun: baligă, brad, copaci, curpan (dr. curpen),
madzăre, mărai (dr. mărar), scrum;
c) cuvinte de origine „balcanică”: copil, baci, ţap, baltă, gard, ciucă.
Autorul admite împrumutul din albaneză, dar insistă şi asupra fenomenului
invers, adică din română în albaneză, idee preluată şi de alţi lingvişti
(cum ar fi guşă, urdă, murg ş.a.). Vecinătatea dintre români şi albanezi,
o cauză a împrumutului reciproc, nu exclude înrudirea celor două limbi
printr-un substrat comun.
Ulterior, Capidan renunţă la ideea împrumutului reciproc albano-român
şi pune pe seama substratului elementele pe care româna le are în comun cu
albaneza: „Spre deosebire de greci şi de slavi, legăturile noastre cu albanezii
sub aspectul balcanic se arată mult mai intense. Ele pornesc de la un număr de
cuvinte care nu sunt latineşti, greceşti sau slave şi nici împrumuturi de la albanezi
la români sau viceversa, ci pleacă de la forme comune, existente, probabil, în
graiurile preromane” [1, p. 196]. Astăzi, această idee este acceptată de către
majoritatea balcanologilor români.
În aromână şi meglenoromână lipsesc destul de multe cuvinte autohtone
cu corespondenţe albaneze. Conform lui Capidan, din 52 de cuvinte cunoscute în
dacoromână, 19 nu există în aromână: ceafă, cursă, ghimpe, mal, mugur, viezure,
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bălaur, cătun etc. Lipsa acestora în aromână s-ar datora caracterului particular al
contactului dintre aromâni şi albanezi în perioada antică: „Strămoşii aromânilor,
după despărţirea lor de dacoromâni, se găseau în regiuni aşezate în răsăritul
Peninsulei, care erau ceva mai depărtate de albanezi” [2, p. 30].
Capidan consideră că influenţa substratului traco-dac s-a manifestat
nu doar în vocabular, ci inclusiv în gramatică şi fonetică. Astfel, el atribuie
substratului: 1. vocala ă; 2. postpunerea articolului; 3. utilizarea participiului
ca substantiv verbal ş.a. [1, p. 197]. Autorul consideră că unele particularităţi
dialectale, de exemplu, tratamentul africatelor č, ğ în dialectele sudice, rotacismul
lui n intervocalic, palatalizarea labialelor, care datează din epoca preslavă, ar fi
determinate de tendinţe interne, care vin, probabil, din substrat.
De asemenea, savantul admite ideea unei uniuni lingvistice balcanice,
pe care o interpretează putin mai altfel decât Sandfeld, de exemplu consideră
influenţa greacă determinantă în procesul de constituire a uniunii lingvistice
din Balcani, teorie pe care Capidan nu o neagă, dar o modifică destul de mult.
Astfel, sincretismul genitiv-dativului, substituirea infinitivului prin conjunctiv,
structura viitorului cu a vrea – particularităţi ale limbilor ce funcţionează în acest
teritoriu – nu se datorează, cel puţin în cazul românei, unor influenţe greceşti,
ci unor tendinţe interne ale romanităţii balcanice. Trebuie menţionat faptul că
Th. Capidan a subliniat, în repetate rânduri, prin intermediul studiilor sale,
contribuţia limbii române şi a dialectelor ei din sudul Dunării la crearea acestei
uniuni balcanice (a se vedea în acest sens studiile privind influenţa românei
asupra limbilor slave, influenţa aromânei asupra albanezei). Terminologia
păstorească este, conform savantului, domeniul de influenţă românească sigură
asupra idiomurilor din Balcani.
În altă ordine de idei, conform opiniei lui Th. Capidan, „aspectul
sud-est european” al limbilor din această regiune se datorează în primul rând
unor „cuvinte de civilizaţie comună, cu o asemănare izbitoare în evoluţia lor
semantică” şi unor trăsături comune în „frazeologie şi proverbe” şi mai puţin
unor principii de „construcţie morfologică” [1, p. 192-193]. Astfel, deşi la
început acceptase existenţa unei unităţi lingvistice balcanice, în studiile de mai
târziu va consemna că nu se poate vorbi de limbi balcanice ca despre o „unitate
lingvistică, comparabilă unităţilor care au la bază o origine comună, ca limbile
romanice sau germanice” şi, în consecinţă, „o lingvistică balcanică interpretată
ca studiu al limbilor înrudite nu are nicio justificare” [1, p. 209].
Un alt aspect al contactului dintre populaţiile balcanice şi
românii sud-dunăreni, cercetat de Capidan, a fost bilingvismul şi
chiar plurilingvismul acestora din urmă. Deşi la începutul secolului al
XX-lea au fost semnalate anumite aspecte ale acestui fenomen, aprecierile
lui Capidan constituie „prima încercare de sinteză în acest sens la noi”
[3, p. 143]. Dacă observaţiile cu caracter strict teoretic sunt puţine şi nu
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prea aduc nimic nou, atunci aprecierile şi concluziile bazate pe exemple
extrase din materialul faptic sunt deosebit de valoroase. Th Capidan propune
o clasificare a tipurilor de bilingvism, identificând două forme ale acestuia:
natural (inconştient) şi voit (cult) [1, p. 54-55]. Această clasificare este
însoţită de observaţii şi exemple privind cauzele, evoluţia şi consecinţele
bilingvismului, lingvistul sesizând atât fenomenul de interferenţă, cât şi
dispariţia în final a unuia dintre idiomuri.
Savantul aromân abordează şi alte probleme importante pentru istoria
limbii române în studiile sale consacrate raporturilor lingvistice şi culturale
slavo-române1, dintre care menţionăm stabilirea perioadei de pătrundere
a primelor împrumuturi slave în limba română. Th. Capidan susţine că
influenţa veche slavă s-a produs până în secolul al X-lea. Omul de ştiinţă
admite că aceste împrumuturi au nu doar „un caracter specific bulgăresc”,
cum susţine majoritatea lingviştilor români şi străini, ci şi un caracter specific
sârbesc pentru o parte din împrumuturile în discuţie2.
Lingvistul admite de asemenea un teritoriu romanizat mult mai
larg de formare a limbii şi a poporului român. El a susţinut posibilitatea
naşterii romanităţii şi în sudul Peninsulei Balcanice, acolo unde se
găsesc astăzi aromânii, şi a evidenţiat rolul permanentelor deplasări ale
populaţiei romanizate în determinarea actualei configuraţii dialectale a
limbii române. Această populaţie nu a fost asimilată de masa greacă, ci
a fost într-un contact continuu cu restul populaţiei romanice atât la nord,
cât şi la sud de Dunăre. După teza lui Puşcariu că istroromânii reprezintă
vechea populaţie romanică din Peninsulă, Capidan o completează afirmând
că „toate ramurile de români sudici fac parte din romanitatea balcanică”
[2, p. 259], adică sunt urmaşii direcţi ai populaţiei traco-romane din sudul
Dunării.
În concluzie, Theodor Capidan rămâne în istoria lingvisticii româneşti
nu numai prin clasicele monografii dedicate aromânei şi megelenoromânei,
prin contribuţii remarcabile la redactarea Dicţionarului Academiei, prin studii
importante de slavistică, etnologie, toponimie, dar şi prin cercetările şi teoriile,
în mare parte valabile până astăzi, referitoare la reminiscenţele româneşti din
substratul traco-dac. Theodor Capidan este în lingvistica românească şi balcanică
un nume de referinţă obligatoriu în studiile de specialitate.
1
Th. Capidan, Raporturile lingvistice slavo-române. I. Influenţa românei
asupra limbii bulgare, în „Dacoromania”, III (1922-1923), 1924, p. 129-238;
Elementul slav în dialectul aromân, în „Academia Română. Memoriile Secţiunii
literare”, seria III, tomul II, Mem. 4, 1925, p. 215-226 etc.

2

A se vedea în acest sens Th. Capidan, Elementul slav în dialectul aromân,
p. 38-39.
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„BĂSMĂLUŢA” – JOC RITUAL AL SĂRUTULUI
Pavel POPA
Institutul de Filologie al AŞM
Dansul ritual „Băsmăluţa” – produs al creativităţii străbunilor –
a scos în vileag aptitudini şi caracteristici spirituale specifice neamului
românesc şi a ajuns până în actualitate într-o formă cristalizată. Fiind legat
de viaţa şi istoria poporului, denotă firea, puterea, inteligenţa, chibzuiala şi
dragostea faţă de om printr-o varietate de aspecte locale şi caractere comune,
esenţiale expresiei coregrafice. Preponderent existând cu numele „Periniţa”,
în Basarabia sinonimizat cu diverse denumiri – „Băsmăluţa”, „Periniţa”,
„Peliniţa”, „Jocul cu batista”, „Dansul sărutului” etc. (în continuare voi face
referinţe la numele „Băsmăluţa”), este o exprimare a societăţii cu rădăcini
adânci în datina străbună, dezvoltat şi îmbogăţit prin agerimea interpreţilor cu
har, într-o manieră expresivă, manifestată prin noi forme ale originalităţii lui.
Dansul este infiltrat de minune în viaţa celibatarului şi implică manifestarea
unei stări emotive, semnificată de alegerea partenerului de dans, oferirea
sărutului, dar şi de o atmosferă specifică. Ocaziile create de ritualitatea lui
unesc interpreţii şi întreaga comunitate, oferă posibilităţi pentru realizarea
relaţiilor de dragoste, de căsătorie, de rudenie, prietenie şi respect, denotă
intrarea fetei sau a flăcăului pentru prima dată în joc etc. – antice ritualuri
strămoşeşti, ce constituie temeiul tradiţiei populare locale.
Despre originile dansului-rit „Băsmăluţa” există mai multe versiuni.
Ca mijloc de manifestare profundă, dansul este întâlnit la daci în sărbătoarea
prezentă şi astăzi – Drăgaica sau Sânzienele, unde ei practicau jocul cu batista
sesizat în prezent în jocurile orăşeneşti de tipul: se face o horă de fete şi băieţi,
care, în timp ce se învârtesc, strigă: „Am pierdut o batistuţă,/ Mă bate mămica,/
Cine o are, să mi-o deie/ Că-i sărut guriţa”. La finele melodiei ei se sărută,
persoana activă îşi va alege alt partener pentru a continua dansul [1].
În 1850, cercetătorul G. Olofson a publicat descrierea obiceiului
Drăgaica, înregistrat în 1843, în Basarabia, s. Chircăieşti, jud. Tighina, unde
fetele se adunau lângă Movila Drăgaicelor, apoi „tot alaiul se ducea în sat şi,
oprindu-se lângă o casă, începea a dansa sub acompanierea unui cântec. (…)
Cea care se numea Drăgan îi arunca o batistă sau o năframă, în care stăpânul
casei punea câteva parale şi o înapoia fetei…” [2, p. 552].
Marele cărturar D. Cantemir, în perioada 1714-1716, a descris un obicei
de nuntă care era jucat în ogrăzi şi pe uliţe, constituit dintr-un şirag de bărbaţi
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şi altul de femei, căpetenia lor purtând în mână „un toiag (…) legat la capăt cu
o năframă cusută frumos” [3, p. 192].
Etnologul A. Hâncu mărturiseşte: „În satele din zona Codrilor
înmânarea darurilor era însoţită de tradiţionalul joc – «Băsmăluţa», când
vorniceii ţineau în mână o batistă, pe sub care treceau şi dansau oaspeţii.
Urma scena de înmânare a darurilor mirelui (…), după care act dansau din nou
«Băsmăluţa»” [4, p. 31]. La acest subiect se referă şi folclorista S. Ciubotaru:
„Unul dintre cele mai răspândite jocuri din Podişul Central Moldovenesc
este Sârba cu năframă. În Nordul Moldovei se întâlneşte o variantă de dans
nupţial, numit Năframa. Un loc aparte, în acest context, are hora practicată
în părţile sudice ale provinciei, numită Trecerea prin Năframă (Ghidigeni,
Folteşti şi Umbrăreşti – Galaţi). Răsucirea de trei ori a batistei, ţinute la un
capăt de mireasă şi la celălalt de mire, pe sub care trec nuntaşii, sugerează
un rit de comuniune a tuturor participanţilor la ceremonialul nupţial”
[5, p. 114].
Doi locuitori din s. Bătrâni, jud. Prahova, într-o emisiune realizată de
M. Helmis pentru Radio România, în august 2010, afirmau: „Periniţa, dans
al dragostei sau al sărutului, îşi are originea în ceremonialul nupţial specific
comunei Bătrâni din judeţul Prahova. La început acest joc se executa în
noaptea nunţii, în jurul unui car alegoric, ce găzduia o parte din zestrea miresei
(covoare, carpete, perdele, lucruri brodate şi ţesute de aceasta etc.). Mai târziu,
acest obicei cu carul s-a pierdut în favoarea unui simbol al zestrei – perna (sau
perina), ce avea numai rol decorativ (nu se dormea sau aşeza pe ea) şi care era
brodată de fata ce urma să se mărite. Fata «juca» această pernă înconjurată de
cercul format din suratele (prietenele) miresei, ce purtau fiecare asupra lor câte
o batistă cusută de mâna lor şi pregătită pentru flăcăii care urmau să le invite
pentru prima dată la horă. În acest mod, ea îşi lua bun-rămas de la viaţa de
fată. În această horă se prindeau apoi şi băieţii, la urmă apărând şi ginerică,
care lua mireasa la dans. Mirii dansau perna, după care o puneau jos, alături,
îngenuncheau şi se sărutau. Mai departe se proceda la fel şi cu celelalte fete,
în ideea că, dacă urmează exemplul fetei măritate, şi ele se vor mărita foarte
curând. Pentru mireasă, Periniţa era ultimul dans ca fată, apoi nu mai avea voie
să joace Periniţa. De la acest obicei nupţial, dansul şi melodia sa, fiind foarte
apreciate, au fost preluate şi la hora satului, perna fiind înlocuită cu o batistă de
genul celor pe care le făceau fetele încă nemăritate” [6].
Sărbătoarea Revelionului, ţinută în noaptea de 31 decembrie spre
1 ianuarie, simbolizează petrecerea Anului Vechi şi naşterea Anului Nou. Despre
rolul dansului „Periniţa” în acest context, etnograful I. Ghinoiu ne mărturiseşte:
„Periniţa este un joc ritual al sărutului, care a migrat de la priveghiul cu jocuri
organizat la înmormântarea omului la priveghiul de înmormântare a anului,
Revelionul. La excesele din noaptea Anului Nou, când oamenii fac totul peste
măsură (beau, mănâncă, joacă, se distrează), se adaugă gesturile şi cuvintele
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licenţioase, jocul mascaţilor, dansul sărutului, supravieţuiri evidente ale orgiilor
antice. Revelionul este o petrecere de pomină egalată, ca amploare, numai de
jocurile de la priveghiul de înmormântare, organizat în unele zone etnografice
până la mijlocul secolului al XX-lea. El se organiza ca o mare bucurie la casa
mortului. (…) Periniţa, dans specific românilor, se juca în forme specifice atât în
noaptea de Revelion, cât şi la moartea şi renaşterea anului” [7, p. 108].
„Băsmăluţa” este interpretată cu toate ocaziile. În perioada cercetărilor
individuale de teren în s. Chircani, Cahul am observat că lăutarul Totocea,
prin exclamarea: „Hai ş-o Băsmăluţî, vă pupaţ şî vă duşiţ sănătoş în paza
Domnului”, a anunţat comunitatea că hora satului ia sfârşit.
Considerat dansul dragostei, „Băsmăluţa” creează ocazii de a face
cunoştinţă, de a transmite persoanei plăcute simţiri de simpatie, de dragoste.
Dansul respectiv a redat universal aspecte majore ale vieţii: comunicare, credinţă,
relaţii sociale, dragoste etc. Funcţionalitatea şi semnificaţia jocului „Băsmăluţa”
au la bază patru elemente esenţiale:
a) băsmăluţa – simbolul unirii, dragostei, acurateţei, încrederii, aşteptării
şi convieţuirii;
b) sărutul – „gest constând în atingerea cu buzele în semn de
afecţiune” [8] semnifică respect, prietenie, manifestare erotică, formulă de
salut, de mulţumire etc.;
c) strigătura – mijloc de informare a mesajului jocului, formă de
comunicare între persoane, corpul şi sufletul său, interpret şi publicul spectator,
informaţie spontană cu implicarea conştientului şi a subconştientului,
a mediului înconjurător, fără de care dansul „Băsmăluţa” nu şi-ar fi păstrat
funcţionalitatea;
d) morfologia dansului – sistem de comunicare alcătuit din figuri
coregrafice, sunete muzicale, gest şi manieră de interpretare a jocului.
Băsmăluţa vine de la diminutivul cuvântului basma (basma + suf.
-uţă), cu rădăcini etimologice turceşti – basma şi reprezintă „o bucată pătrată
de pânză sau de mătase, tivită pe margini, folosită pentru ştersul nasului, faţă
etc.” [9, p. 97]. Rolul băsmăluţei constă în redarea principiilor definitorii ale
vieţii, condiţiilor social-istorice, a mediului geografic, climateric, fericirii şi
chinului, tinereţii şi bătrâneţii, nunţii şi înmormântării – etape esenţiale ale
vieţii omului.
Obiectul băsmăluţa este întâlnit: la naştere – cu ea se acoperea faţa
copilaşului pentru a-l feri de soare, vânt şi frig; la cumetrie – în oraţia
finilor de închinare a colacilor; la deshobotatul miresei – mireasa lua
năframa de la centura mirelui şi o punea în sân „ca să-şi asigure fidelitatea
soţului” [5, p. 113]; în oraţiile de închinat paharul; la înmormântare –
în cele 24 de poduri de pomană, legată la coroane, cruce, steag, sfeşnic;
la înmormântarea Caloianului – steagul constituia o trestie cu o batistă
(băsmăluţă) albă în vârf; în jocul fetelor la casele gospodarilor din obiceiul
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agrar Drăgaica (Sânzienele): „Drăgaica arunca o batistă sau o năframă
în care stăpânul casei punea câteva parale şi o înapoia fetei” [10, p. 25].
„În zona Bran băsmăluţa de nuntă era păstrată la icoană până la moartea
unuia dintre soţi, atunci batista era tăiată în două bucăţi, cu marginile
neregulate. O bucată se punea în sicriul celui decedat, iar cealaltă bucată
era aşezată iarăşi la icoană, unde rămânea până la decesul celuilalt.” [11]
Pentru fata mare băsmăluţa însemna obiectul inimii, simbolul mândriei
care semnifica nivelul de pregătire pentru a crea o familie trainică. Fetele
o purtau la cingătoare, pe şoldul drept, în mână, de colţ între degete, când jucau o
ţineau între palma sa şi dosul palmei partenerului, sau între degetul mic al mâinii
drepte şi, respectiv, al coechipierului, la sâni. Flăcăii o purtau la şold, la gât
sub camaşă. Când flăcăul lua băsmăluţa fetei, el demonstra simpatie faţă de ea.
Băsmăluţa dăruită iubitului plecat la armată era considerată talismanul fericirii,
sănătăţii, puterii, fidelităţii, garantul îndeplinirii promisiunilor. Ornamentul ei
simboliza bucuria, aspiraţia, dorul, taina sufletului, curăţenia spirituală, modul de
viaţă, ocupaţia, dragostea, respectul, simbioza utilului cu frumosul şi echilibrul
sufletului în raport cu societatea. Dantela băsmăluţei conţinea motivele: pomul
vieţii; hulubii – simbol al dragostei şi familiei; inimioara; hora fetelor; „vazonul
cu flori”; ornamente geometrice şi florale. Literele brodate pe câmpul băsmăluţei
– monograme – semnificau numele oamenilor scumpi sufletului. Băsmăluţa
era de culoare albă, care exprima: „efecte de expansivitate, uşurinţă, suavitate,
robusteţe, (…) pace, împăcare, linişte, inocenţă, curăţenie, sobrietate” [12].
Etnologul Ivan Evseev caracterizează culoarea alba cu următoarea apreciere:
„În forma sa derivată dalb (florile dalbe), e asociat frumuseţii fără seamăn,
purităţii şi gingăşiei” [13, p. 13].
Fetele intrate în dans erau obligate să aibă băsmăluţă. Adesea, flăcăul care
iniţia jocul primea în dar de la iubită o băsmăluţă, în aşa mod remarca maturitatea
şi respectul său.
Fluturarea băsmăluţei marchează iniţierea jocului; alegerea
partenerului. Plasarea ei pe umărul stâng sau împrejurul gâtului persoanei
alese anunţă următoarea etapă de desfăşurare a dansului; serveşte suport
pentru genunchi; asigură procesul de transmitere a băsmăluţei, continuitatea
jocului, comunicarea actanţilor.
Sărutul simbolizează una dintre cele mai arhaice forme de interacţiune
omenească – dragostea. Românii sunt consideraţi unul dintre cele mai
pupăcioase popoare din lume: sărută mâna, mânuţele, buzele, dau pupici
amoroşi, de politeţe, la întâlnire, despărţire, nunţi, botezuri etc. Cea mai
arhaică întâlnire a omului cu sărutul este considerată clipa când mama
mestecă în gura sa hrana copilului, apoi i-o dă în guriţă, astfel uşurându-i
procesul de sfârămare a alimentelor solide.
Sărutul practicat în dansul „Băsmăluţa” are rol ritualic şi reprezintă
expresia trăirilor emoţionale oglindite prin sentimente de politeţe şi iubire,
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de salut – etichetă a bunelor maniere şi practici şi este categorisit în mai
multe tipuri:
• sărut romantic – când perechea din mijlocul dansului se sărută, reprezintă
cea mai senzuală şi mai intensă experienţă trăită şi transmisă unul altuia. Sărutul
pe buze într-o formă tradiţională, erotico-romantică, denotă afecţiune, iubire sau
intenţii sexuale;
• sărutul amical (social) – formă de interacţiune cu alţi oameni, când
individul aflat în mijlocul cercului alege o persoană de sex opus pentru a o saluta
sau a face cunoştinţă. Dacă persoana aleasă este mai în vârstă, sărutul în semn de
respect poate fi: pe obraz; pe mână;
• sărutul păcii – simbolizează pacea, „împăcarea”, alungă spiritele
rele şi transformă cearta în împăcare. Nu în zadar există în tradiţia populară
românească afirmaţia: „După o ceartă, cuplurile care se iubesc se împacă prin
sărut şi dragoste”;
• sărutul de adio – promovat rareori în dansul „Băsmăluţa”, reprezintă
una din formele de despărţire a cuplului în văzul lumii.
Dinamismul şi funcţionalitatea dansului „Băsmăluţa” sunt susţinute amplu
de strigăturile proprii cu funcţie de comandă, care îndeplinesc rolul de cârmuitor
al procesului de desfăşurare a jocului. Strigăturile sunt intonate în versuri,
respectând ritmul muzical al melodiei „Periniţa”. Prin interpretarea lor, asigură
participanţilor noi posibilităţi de exprimare a sentimentelor nutrite în aceste
clipe. Comunicarea dintre actanţii din cercul dansului şi perechea din mijlocul
cercului, prin rostirea strigăturilor, garantează transmiterea mesajelor, semnelor,
gesturilor simbolice care lărgesc sfera de desfăşurare a jocului. Antrenarea
lăutarilor şi a privitorilor în acest proces, nu numai a interpreţilor, atrage publicul
spectator la crearea mediului jocului, asigură sincretismul continuu al executării
figurilor coregrafice cu melodia şi succesiunea dansului, anunţă tematica jocului.
Strigăturile contribuie la evoluţia posibilităţilor creative în îmbogăţirea limbajului
coregrafic, muzical şi dramatic al jocului.
„Cred că suntem singurul popor din lume care a scornit un dans
dedicat sărutatului – Periniţa (…). E un dans care dezleagă toate inhibiţiile”,
consemnează în articolul „Pupatul la români” Radu Părpăuţă, ziarist şi critic
de la Iaşi. Desfăşurarea dansului „Băsmăluţa”, de obicei, are loc la cerinţa
actanţilor sau la propunerea lăutarilor, ei fiind acei care din timp stabilesc
repertoriul evenimentului.
Morfologia jocului constă în paşi de sârbă, tradiţionali vetrei folclorice,
muzică (măsura muzicală 2/4), strigături, semne, gesturi prin care interpreţii îşi
exprimă sentimentele şi dorinţele lor umane. Participanţii la dans sunt tinerii
necăsătoriţi aflaţi în relaţii de dragoste; de atracţie; de prietenie şi respect.
Începutul dansului este marcat prin apariţia unui flăcău la mijlocul cercului care,
cu mâna dreaptă ridicată în sus, ţine o băsmăluţă şi, fluturând cu ea, îşi alege
partenera. Interpretarea străgăturii „Foai verdi busuioc,/ O părechi la nijloc”
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semnifică procesul următor de comunicare (nonverbală) coregrafică dintre el şi
ea în desfăşurarea dansului. Urmează strigătura: „Şini jioacî nijlocu/ Fata cu
ibovnicu/ Las-sî jioaşi, nu-i păcat,/ C-asarî s-o sărutat”. La comanda acestei
strigături, flăcăul aşterne băsmăluţa pe sol, ambii se aşază cu genunchiul drept
pe ea şi se sărută, interpreţii din cerc aplaudă. Apoi este exclamată următoarea
strigătură: „Cavaleru treşi/ Mândra îş aleji”, după ce a avut loc sărutul, flăcăul oferă
băsmăluţa fetei şi se prinde în cercul jocului, fata dansând flutură din băsmăluţă
şi îşi alege alt partener. În momentul sărutului participanţii din cerc intonează
strigătura: „Mândruliţa treşi/ Cavaleru-aleji” (informator: Petru Chetruşcă,
s. Dubăsarii Vechi, r. Criuleni, a.n. 1958). Şi iarăşi urmează strigăturile de la
început. Totul se repetă de nenumărate ori.
Când jocul „Băsmăluţa” este interpretat în vizorul comunităţii, cuplurile
căsătorite nu participă, ele pot fi antrenate în cazuri când dansul respectiv are loc
în cadrul obiceiurilor de familie. Invitaţia la dans are loc numai cu permisiunea
unuia dintre soţi, cu atât mai mult pentru a se săruta, contrar, sărutul este considerat
un fapt nedemn, ruşinos. În nordul Basarabiei dansul este interpretat cu paşi
săltaţi, braţele cu ţinută de horă, oblic, lăsate în jos sau pe umerii partenerilor.
În localităţile sudice, pasul de bază este executat cu piciorul drept deplasat în
partea dreaptă, stângul alăturându-i-se: doi paşi mici îndepliniţi pe toată talpa,
începuţi cu piciorul drept şi apoi în poziţia a VI-a a picioarelor, continuaţi cu
alţi doi paşi mari încrucişaţi în faţă, apoi în spate, sau invers, care simbolizează
drumul vieţii. Braţele partenerilor sunt îndoite în coate, cu palmele sau degetele
mici prinse între ele în lanţ, sub formă de „cârligele”, obţinându-se un cerc al
braţelor. „Cercul include sensurile armoniei prin comunicare, iar cunoaşterea
este raportată la posibilităţile limitate ale fiinţei” [14, p. 31-32]. Rareori,
jocul poate fi desfăşurat şi în partea stângă, păstrând maniera de interpretare.
Maniera de interpretare a dansului promovează o stare de comunicare care
reflectă veselia, încrederea, comportarea frumoasă, executarea întocmai
a regulilor de succesiune a jocului, ţinuta elegantă, promovând un ansamblu de
mijloace şi expresii care alcătuiesc stilul dansului. Stilul îmbogăţit cu diverse
gesturi, semne, iniţiază comunicarea. Invitaţia la dans poate fi realizată prin
semnul „a face din ochi”, semn cu mâna, a atinge umărul sau capul invitatului
cu băsmăluţa, a cuprinde gâtul persoanei alese cu băsmăluţa ţinută de ambele
capete de către cel ce invită, a cuprinde invitatul de umăr, de talie, toate acestea
exprimă o intenţie cu o semnificaţie frumoasă.
În dansul de pereche din mijlocul cercului, interpreţii, în ţinută
de polcă, pornesc cu paşi comuni, păstrând ritmul muzicii şi maniera locală
de joc, evoluând în combinaţii solistice interesante, improvizează noi elemente
coregrafice de o tehnicitate deosebită, executate într-un tempo crescendo.
În peisajul general al dansului folcloric naţional, jocul ritual „Băsmăluţa”
completează bogata paletă a folclorului coregrafic prin manifestările ce se ridică
la trepte nebănuite de rafinament artistic.
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PREZENŢĂ/MEDIERE ŞI MIZELE
INTERPRETĂRII HERMENEUTICE
Ion PLĂMĂDEALĂ
Institutul de Filologie al AŞM
În răstimpul mărginit de care dispun, nu pot decât să indic, într-o manieră
lacunară, spre câteva noduri ideatice ale problematicii vaste pe care o implică
acest binom conceptual: prezenţă versus mediere, concepte pe care încerc, de
ceva timp, să le teritorializez într-un demers pe marginea unui simptom cultural
cu efecte directe asupra studiilor literare. Dintre numeroasele izvoare care miau suscitat interesul pentru această problematică, deconstrucţia şi semiotica
fenomenologică situându-se pe primul loc, mă voi referi mai întâi la o cunoscută
lucrare, pe cât de profundă şi subtilă, pe atât de provocatoare: Real Presences:
Is There Anything in What We Say?, semnată de George Steiner. Autorul
întreprinde o critică necruţătoare a ştiinţei, culturii şi artei contemporane,
asediate de şi anexate la discursurile secundare, metadiscursurile explicative ale
hermeneuticii şi criticii literare. Deci ţinta atacului o constituie şi îndeletnicirea
de care suntem culpabili şi noi şi pe care, aici şi acum, o practicăm, pe care
o voi desemna cu genericul „studii literare”. Steiner zugrăveşte iscusit, în
culori întunecate şi cu o durere nedisimulată, tabloul mizerabil al epocii
noastre bizantiniste, în care discursul secundar şi parazitar al comentariului
critico-jurnalistic şi academic domină autoritar asupra interacţiunii nemijlocite
a spectatorului/cititorului cu opera de artă, critica substituind artistul şi
creativitatea, subordonându-şi, domesticind/secularizând misterul şi interpelările
personaliste ale creaţiei. În contra acestei catastrofice stări de lucruri, Steiner
imaginează o comunitate în care ar domni primarul şi imediatul, fiind eliberată
de releele prostezice şi mistificatoare ale interpretărilor semiotice şi semantice,
comunitate în care evenimentul întâlnirii cu lumea artei se produce la nivelul
unei critici responsive, acţionante şi viscerale. Idealul imediateţii implică astfel
o angajare existenţială şi responsabilă faţă cu opera, care este trăită într-o
experienţă interpretativă activă şi idiosincratică şi are ca rezultat o altă operă
artistică. Deci singura formă de critică acceptată în această lume posibilă este
cea exercitată de artişti, în modul cum au ilustrat-o exemplar un Vergilius sau
Joyce faţă cu Homer, ei reuşind, prin Eneida şi, respectiv, prin Ulise, „să facă din
textul trecut o prezenţă prezentă” [1, p. 13]. Mai mult, acest ideal al imediateţii
este întruchipat într-un grad suprem nu de creaţia verbală, ci de muzică, care,
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prin misterul său ireductibil la raţiune şi discurs, prin rezistenţa la orice
tranzacţionare pragmatică, ne răpeşte şi ne transportă pe tărâmul imediatului,
al contactului viu cu „prezenţa reală” a transcendenţei, care şi este, pentru
Steiner, ultimul orizont întemeietor al înţelesului artistic şi literar. Respectiv,
noua formă de critică include, alături de actul creator-artistic, şi o formă de
interpretare, însă nu una a sensului, ci o interpretare de ordinul performanţei
şi execuţiei unei partituri muzicale sau recitării unui poem. Parafrazându-l pe
Derrida, aş spune că idealul comunicării este pentru Steiner cel în care litera
moartă a scrierii suplimentare s-a eclipsat totalmente înaintea plenitudinii vii
şi transparenţei rostirii pneumatice a vocii.
Acestea şi multe alte idei şi postulate expuse în lucrare de Steiner,
cu rară persuasiune, se înscriu într-o tendinţă de gândire mai largă a epocii
noastre, ele scot în vileag, precum spuneam, dacă nu o turnură de paradigmă,
cel puţin un simptom cultural generalizat, la care trimite deja ceea ce am
numit discursul declinologic al sfârşitului unei forme de viaţă artistică şi
spirituală. Se înscriu în aceeaşi linie numeroasele lucrări recente despre criza
şi moartea literaturii, de genul L’Adieu à la littérature de William Marx sau
La littérature en peril de Tzvetan Todorov, iar simptomatic la acesta din urmă
este şi faptul că pune într-o relaţie cauzală devalorizarea actuală a instituţiei
literare cu un anumit metadiscurs critico-literar, deci statutul profesiunii
noastre este iarăşi interogat.
Cu toate că Steiner încearcă să reabiliteze o anumită varietate de critică
filologică, o anumită hermeneutică etică, efortul său se încadrează într-o
serie lungă de atacuri la interpretare şi la disciplina hermeneutică, aflată de la
mijlocul secolului trecut într-o recesiune pe care nici realizarea monumentală
a lui Gadamer din Adevăr şi metodă, nici succesiunea magisterială a lui Ricoeur
şi cea a lui Grondin nu au stopat-o. Lucru curios, Heidegger, cel care a operat
excepţionala conversiune hermeneutică a fenomenologiei, este printre primii
care se distanţează explicit şi iniţiază seria de reflecţii ce azi pot fi plasate sub
mottoul deja tocit în arealul anglo-saxon, anume: Beyond Hermeneutics. Desigur,
motivele de a trece dincolo de hermeneutică sunt de origine diversă, bunăoară, cu
referire la acelaşi areal, nu putem ignora succesul răsunător pe care l-a înregistrat
în departamentele literare din SUA, după 1960, critica fenomenologică a lui
George Poullet şi a adepţilor săi de la Şcoala geneveză, grefată pe tradiţiile
locale ale behaviorismului şi pragmatismului. În acest context, se impune
neapărat să distingem între o atitudine de respingere totală a hermeneuticii şi
o critică parţială împotriva anumitor interpretări semantice reducţioniste şi, la
fel, trebuie să conştientizăm că multe atacuri, chiar şi în cazul unor iluştri exegeţi
precum Rorty sau Derrida, vizează o formă caricaturală a hermeneuticii, cu totul
străină de proiectul lui Gadamer, care spre sfârşitul vieţii nu a pregetat să insiste
pe conexiunile numeroase dintre deconstrucţie şi hermeneutică.
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Însă revenind la binomul conceptual prezenţă – mediere, întrebarea
este dacă această hermeneutică deţine uneltele necesare prin care să medieze
procesul de (ad)venire a sensului şi adevărului operei în prezenţa interpretării,
iar răspunsul lui Gadamer, prin conceptul de Darstellung, al artei ca prezentare,
sunt deja bine cunoscute. Şi, la fel, sunt cunoscute reacţiile critice, din partea lui
Derrida, prin conceptul de „metafizică a prezenţei”, sau efortul remarcabil al lui
Ricoeur de a completa comprehensiunea cu dimensiunea fenomenologică şi cea
semiotică, prin noţiunea de „explicare”, şi restrângerea obiectului hermeneuticii
literare la dezvăluirea lumii textului.
Însă ceea ce vreau să subliniez, fără să pot argumenta aici in
extenso, este că hermeneutica eşuează în măsura în care, în orizontul
cuplului fundamental physis – logos, sau realitate – limbaj, privilegiază
termenul secund, iar mişcarea interpretării logocentrice duce inevitabil la
o idealitate platonică a sensului. Precum a relevat J.-Cl. Coquet, această
evacuare a fiinţei substanţiale, a fenomenalităţii sensibile a lumii a fost
totală în lingvistica lui Saussure şi Hjelmslev sau în semiolingvistica lui
Greimas din anii ’60, care au instaurat principiul imanenţei, „conform
căruia obiectul, pus la distanţă şi devenit astfel potrivit pentru analiza
conceptuală, se defineşte printr-un joc de relaţii intrinsece” [2, p. 22].
Sensul a fost desprins de intenţionalitatea subiectului real, somatic,
de procesele enunţării şi redus la nivelul enunţului, al textului obiectivat
şi descriptibil în categoriile semanticii structurale. O analiză a eşecului
reflexiei speculative structurale de a capta fluxul vieţii perceptive
a oferit Merleau-Ponty în Le visible et l’invisible, unde el descrie efectul
obiectivant al comprehensiunii raţionale asupra vederii şi simţirii noastre
când acestea sunt tematizate ca „vizibil” şi „sensibil”, căci atunci
„a înţelege înseamnă să traduci în semnificaţii disponibile un sens care
se afla mai întâi captiv în lucru şi în lumea însăşi” [3, p. 57]. De aceea,
„a reduce percepţia la gândirea despre percepere (…) presupune că refuzi
să înţelegi lumea efectivă şi treci la un alt fel de certitudine, care nu ne
va reda niciodată acel «există» al lumii” [2, p. 58]. Logosul preeminent
al limbajului filosofic, depăşind nivelul existenţei şi fenomenalităţii şi
pe cel al percepţiei la nivelul unei idealităţi abstracte, nu este în măsură
să articuleze physis-ul, problema fiind, afirmă el, că despre sensibil nu
poţi spune nimic, iar aceasta „nu pentru că el ar fi un în-Sine inefabil, ci
pentru că noi nu ştim cum să-l rostim” [3, p. 300]. Această incapacitate
de rostire a fiinţei sensibile a configurat o anumită limită epistemică în
cadrul filosofiei limbajului, fiind recunoscută şi de către Ricoeur, pentru
care limbajul nu este decât o „mediere între om şi lume” [4, p. 469], iar
filosofia limbajului vizează „raportul dintre fiinţă şi fiinţa-spusă” [ibid.,
p. 470], adică are ca obiect actul de discurs sau textul, sensul reprezentat,
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construit. De altă parte şi în aceeaşi perioadă, Em. Benveniste oferă un
răspuns contrar la această provocare: în spirit aristotelic, el rearticulează
ambivalenţa şi unitatea fundamentală physis – logos într-o lingvistică
fenomenologică ce substituie principiul imanenţei cu cel al realităţii.
Aceasta lingvistică expune nivelurile, strategiile şi procedeele prin care
fiinţa se spune în limbaj, precum şi modurile în care limbajul spune fiinţa,
re-creează realitatea şi o prezintă. Darstellung desemnează în cuprinsul
ei o re-naştere, în discurs, a evenimentului şi a experienţei evenimentului
[2, p. 106].
Benveniste a inaugurat astfel o mutaţie paradigmatică în ştiinţele
limbajului, cu efecte masive şi în semiotica literară, care, fără a renunţa
la legatul greimasian, a cunoscut în ultimele trei decenii o reconversiune
şi extensiune disciplinară prin integrarea dimensiunilor fenomenologice,
estezice şi patemice ale textelor literare, a celor enunţiative şi discursive
pe linie deopotrivă retorică şi pragmatică, precum şi a celor axiologice
şi hermeneutice. De fapt, putem risca afirmaţia că atât umanioarele în
ansamblu, cât şi studiile literare, ca forme specifice de cunoaştere, au evoluat
pe un traseu similar, iar noţiuni precum realitate, lume a vieţii, istoricitate,
trăire, prezenţă, afectivitate şi altele, demonizate în poststructuralism şi
postmodernism, cunosc astăzi un reviriment epistemic spectaculos. Locul
central în acest peisaj gnoseologic îl ocupă conceptul de corp şi cel de
„cunoaştere corporală”, elaborate în direcţii şi discipline diferite precum
feminismul, biologia neurologică şi evolutivă, semantica corporală, lingvistica
cognitivă şi poetica cognitivă, fenomenologia estetică şi hermeneutica
experienţei. Cum e şi firesc, noile achiziţii au fost însoţite şi de anumite
pierderi sau excese, de exemplu, în cazul direcţiilor cognitive, recuperarea
aspectelor referenţiale, afective şi sensibile ale discursului, neglijate în
dialogismul lui Bahtin, bunăoară, s-a produs în detrimentul dimensiunii
intersubiective şi dialogice a uzului limbii. Aferente acestor concepte
centrale sunt o serie de noţiuni ce configurează o înţelegere energetistă şi
dinamică a structurilor şi sensurilor discursive şi intersubiective, pe linia
deschisă de Aristotel, Humboldt, Freud, Derrida sau Coşeriu. S-ar putea
spune că o preocupare constantă a studiilor literare din ultimele decenii
a fost să reinsufle viaţă, corporalitate şi energie în structurile spaţiale statice,
depopulate şi ideale rămase după invazia structuralistă. Ca să nu mă refer
iarăşi la Derrida, voi aminti de naratologia dinamică a lui Peter Brooks şi
de naratologia corporală feministă care, integrând problematicile amintite,
marchează şi o mutaţie decisivă a interesului dinspre discurs sau aspectele
naraţiunii spre istorie, dinspre chestiunea, obsesivă până nu demult la un
Genette, „cum se narează?” spre chestiunea obsoletă şi scandaloasă în
structuralism: „ce se narează?”.
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Aceste evoluţii de ordin problematic şi disciplinar, complexe şi încă în
plină expansiune, la care mă refer aici nespus de lacunar, s-au produs, precum
am spus, pe fundalul inflaţiei hermeneuticii şi a unui sentiment dominant la omul
contemporan, numit fie „foame de real”, sete sau dorinţă de prezenţă, precum se
exprimă Steiner, fie interes pentru tot ce este material, empiric etc. Pe de o parte,
acest sentiment obsesiv poate fi înţeles ca o continuare a reacţiei la pierderea
referinţei la lume şi a dimensiunii percepţiei care s-au produs în modernitate,
odată cu „dezvrăjirea lumii”, pierdere la care scriitorii modernişti, începând cu
Flaubert, Proust, Kafka sau Joyce, au răspuns printr-o respingere a medierii,
a logosului şi transcendentului în favoarea imanenţei, patosului, sensibilului şi
inconştientului. Pe de altă parte, în ce priveşte studiile literare, această foame de
real şi empiric îşi are sursa în angoasa epistemică care le însoţeşte de la origini
în competiţia lor nedeclarată cu filosofia şi ştiinţele exacte, alimentându-le iluzia
că ar putea satisface la un moment dat rigorile ştiinţificităţii de tip empiric.
Aceste asumpţii animă azi deopotrivă darwinismul literar, poetica cognitivă şi
studiile empirice ale răspunsului de lectură, care se cantonează programatic la
nivelul lecturii, al reacţiilor cognitive şi afective ale cititorului contingent faţă
de lumea textului. Din nou, interpretarea hermeneutică a sensului e respinsă, iar
dintre cele două tipuri de angajare cu literatura: a înţelege ce citeşti şi a trăi şi
experia evenimentul lecturii, această ultimă atitudine este preferată categoric.
Rezultatul este, de multe ori, o amputare a comunicării literare pe segmentul
comprehensiunii, o anulare a ambivalenţei menţionate physis – logos şi
o substituire a prezenţei operei cu prezenţa cititorului.
Deci în toate cazurile menţionate este vorba de modurile în care opera
literară poate fi prezentă pentru noi, iar problema constă în felul raportării
şi în înţelegerea prealabilă pe care o aplicăm. După Heidegger, nimeni nu
mai contestă că receptarea se efectuează întotdeauna dinspre o perspectivă
prealabilă ce mijloceşte contactul nostru cu opera şi care întemeiază orice
interpretare, iar Gadamer a relevat rolul pozitiv al prejudecăţilor şi asumpţiilor
epistemice. Întrebarea este, de fiecare dată, în ce măsură raportarea dintr-o
perspectivă sau alta e conformă cu perspectiva operei însăşi şi dacă apariţia
fenomenologică a operei ar fi posibilă fără o înţelegere prealabilă, dacă opera
conţine posibilitatea de a se arăta singură de la sine, aidoma unui frumos
natural, bunăoară, ce ar inaugura o relaţie nemediată cu receptorul. Este exact
acea posibilitate sugerată de Mörike în poezia În cinstea unei lampe, care
se încheie cu versul: „Dar ceea ce-i frumos, ferice străluceşte în el însuşi”
[5, p. 617] sau ceea ce enunţă Angelus Silesius prin versul: „Trandafirul fără
motiv înfloreşte pentru că înfloreşte”. Versul i-a oferit lui Borges comentarii
celebre despre paradoxul frumuseţii poetice care, deşi se oferă simţirii noastre
sub chipul senzaţiilor fizice, într-o formă sensibilă pe care o trăim la nivelul
vieţii corporale şi patemice, totuşi se donează singură, de la sine, într-un
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mod cu totul liber şi necondiţionat, ea survine ca şi cum ar fi lipsită de orice
determinare spaţio-temporală [6, p. 93-94].
Întrebarea pe care am formulat-o vizează în cele din urmă statutul
hermeneuticii şi modul în care ea poate fi integrată într-o fenomenologie
a apariţiei fenomenale şi într-o semiotică a sensului. Şi întrucât m-am referit
exclusiv la aspectul epistemic al hermeneuticii, deoarece activăm într-un cadru
instituţional de producere a cunoaşterii pe tipare tehnologice şi reproductive,
deci exact paradigma repudiată de Heidegger sau Gadamer, aş vrea să-mi
reconfirm preferinţa pentru soluţiile oferite în tradiţia lui Benveniste, în
fenomenologia limbajului, semiotica experienţei şi cea patemică, ale căror
concepte, modele şi metode oferă căi de acces spre realitatea sensibilă şi
lumea operei. Cu menţiunea importantă că toate aceste constructe au fost
desprinse din experienţa literar-artistică, literatura fiind cea care alimentează
reflecţia teoretică pe subiectele date, şi nu invers. Scriitorii modernişti la care
m-am referit, dar şi mulţi alţii, bunăoară Nabokov, prezintă o artă excepţională
de a transmuta în limbaj stratul amintit al physis-ului şi sensibilului, situat
cu mult în avalul discursului articulat, angajând cititorul într-o ordine
pre-semantică, cea a afectului, a unor tipare şi impresii ce lucrează la nivelul
generativ al comunicării lingvistice, în filiaţie mitică, la nivelul ritmului
dezlănţuit şi ireductibil la o expresie predicativă propoziţională. O artă în
care lumea vieţii, obiectele şi lucrurile ne afectează nu doar ca descrieri sau
reprezentări la care ne întoarcem mereu ca să ne verificăm impresiile, ci ele
sunt produse de fiecare dată în impactul sinestezic al dinamicii şi sonorităţii
cuvintelor, în ingineria maşinică a textualităţii.
În fine, elogiul adresat de Steiner muzicii, interesul manifestat de către
Deleuze şi Guattari pentru funcţiile muzicii la Kafka, milenara tradiţie, încă
extrem de viabilă, ce asociază poezia cu muzica, precum şi toate recuperările
cognitive ale corpului şi simţurilor socotite odinioară inferioare în procesul
analizei şi interpretării ne fac să ne întrebăm dacă nu asistăm cumva la
o periodică reînscenare a dramei mitice în care Hermes îl ucide pe Argus.
Argus Panoptes, cel cu ochi nenumăraţi, atoatevăzătorul, simbolul privirii şi al
omului teoretic prin definiţie, al viziunii distanţatoare şi integratoare, analitice,
este ucis de Hermes, zeul medierii şi distribuţiei, al spaţiilor intermundane
şi intermediare, care se foloseşte pentru asasinat de flautul lui Pan. Vederea
nu poate rezista în faţa sunetului atotpătrunzător, ubicuu şi hipnotizant,
care învăluie toate lucrurile şi rezonează prin carne – ochiul lucid, diferenţial
sucombă sub vălul ceţos al lacrimilor pe care unda emoţiilor le-a provocat,
comunicarea ucide teoria [7, p. 47].
Se dovedeşte că problema împăcării facultăţilor, care l-a preocupat atât de
mult pe Kant, rămâne una actuală, ca şi chestiunea cum să-i răspundem literaturii
şi în ce limbaj să vorbim şi să scriem despre lumea operei.
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FOLCLORUL OBICEIURILOR DE IARNĂ
ÎN OPERA LUI PETRE ŞTEFĂNUCĂ
Victor PLETOSU
Institutul de Filologie al AŞM
Lecturând opera folcloristului Petre Ştefănucă, te convingi de faptul că
patrimoniul de valori tradiţionale ale culturii noastre populare include, la un
loc de frunte, obiceiurile populare ca element ce defineşte particularităţile,
specificul etnic al poporului român. Tocmai sub acest aspect, interesul
cercetătorului Petre Ştefănucă se îndreaptă şi spre studierea obiceiurilor
folclorice calendaristice. Fenomenul se datorează încărcăturii valorice pe care
o au obiceiurile practicate la sărbătorile din cursul anului, precum şi interesului
folcloristului de a le revigora.
Obiceiurile sunt, fără îndoială, pitoreşti manifestări folclorice, mari
spectacole. Ele cuprind semnificaţii profunde asupra omului şi relaţiilor lui
cu natura, cu lumea înconjurătoare. Astfel, obiceiurile prezintă viaţa socială,
diverse aspecte ale rânduielii ei. Prin urmare, obiceiurile calendaristice
formează un capitol important, deoarece întreaga viaţă a omului, munca
lui din timpul anului şi diferitele lui îndeletniciri, relaţiile cu semenii şi cu
întruchipările mitologice sunt întreţesute cu diverse tradiţii. În folclorul nostru
românesc din zona Basarabiei, unele obiceiuri adunate de Ştefănucă s-au
păstrat până astăzi, având forme ample de desfăşurare, în care vechile rituri
se îmbină cu acte ceremoniale, cu manifestări spectaculoase. Sunt adevărate
sărbători populare bogate în cântece, dansuri, poezie, acte mimice şi dramatice.
Din aceste sărbători fac parte toate domeniile folclorului şi chiar unele
elemente ale artelor populare plastice, de pildă, costumul şi diferite obiecte
de recuzită. Deşi se consideră că obiceiurile au, în general, o structură unitară
pe tot teritoriul nostru folcloric, fiecare ţinut etnocultural are propriile moduri
de exprimare prin obiceiuri. Acest fapt se datorează atât specificului local,
cât şi unor influenţe ale factorilor sociali şi politici. Este cazul să observăm
că obiceiurile din lumea satelor basarabene revin în forţă, parcă trezindu-se
dintr-un lung somn şi găsindu-şi loc în studiile lui Petre Ştefănucă. Pe lângă
obiceiurile tradiţionale legate de ciclul vieţii, în lumea satelor româneşti s-au
păstrat numeroase obiceiuri legate fie de anumite sărbători religioase, fie de
anumite momente importante din viaţa comunităţii sau generate de nevoia
comunicării cu natura. Toate aceste obiceiuri exprimau concepţiile unei
populaţii sedentare, de agricultori şi păstori, cunoscători ai ciclului vegetaţiei
şi ai unor rituri străvechi şi practici agrare, transmise din generaţie în generaţie.
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Potrivit distinsului cercetător Nicolae Băieşu, ,,Clasificarea tradiţiilor
calendaristice la români (şi la alte popoare) s-a făcut şi se face, în primul
rând, conform celor două diviziuni temporale de bază (iarna şi vara) ori
celor patru anotimpuri. O asemenea grupare se bazează, în principiu, pe
materialele etnografice ale sărbătorilor, obiceiurilor, ritualurilor ş.a. Este
deci o clasificare etnografică” [2, p. 34]. Din lucrările Folclor din judeţul
Lăpuşna (1933), Literatura populară a satului Iurceni (1936), Cercetări
folclorice pe Valea Nistrului de Jos (1937), Datinele de Crăciun şi Anul Nou
pe Valea Nistrului de Jos (1938) constatăm că Petre Ştefănucă este un talentat
cercetător al tradiţiilor etnofolclorice practicate la sărbătorile de iarnă, dar şi
al celor practicate la sărbătorile de vară.
În studiul Folclor din judeţul Lăpuşna, capitolul „Superstiţii şi credinţe”,
Petre Ştefănucă observa că în anii ’30 ai secolului al XX-lea în timpul
sărbătorilor de Crăciun, Anul Nou, Bobotează femeile nu lucrau nimic prin
casă: „Pi sărbătorili Crăşiunului nu să lucrează-n casă, nu să toarşe. Dacă perii,
să nu strângi fuioarele păn după Botează. Să nu tai gura la cămeşă, că dacă tai
şî ai vacă a făta, fată giţălu cu sămn şî fimeia, dacă-i groasă, faşe copchilu cu
sămn” (textul 176) [4, p. 130], ,,iar bărbaţii neavând ce lucra în curte, încep
petrecerile sau – cum li se spune în graiul local – cumpăniile. Cele trei zile
de Crăciun, Anul Nou, Bobotează, fiecare gospodină să pregăteşti di bâcati
şî pofteşti neamur-li, nănaşîi, cumătrii, mahalagiii şî să ieu în cumpanie”
[4, I, p. 63]. În unele sate acest obicei s-a păstrat până astăzi, informează
cercetătorul. În ziua de Crăciun copiii merg în vizită la părinţi şi-i colindă.
La Anul Nou se întâlnesc finii cu naşii, aducându-şi urări de sănătate şi belşug,
iar la Bobotează sărbătoresc împreună cu cumetrii şi vecinii.
Interesante sunt informaţiile folcloristului despre Colindă. Referitor
la acest obicei, Petre Ştefănucă descoperise o situaţie deosebită: „Până la
Unire, în Ialoveni, copiii nu umblau cu colindul decât la Anul Nou, deşi
cuprinsul colindelor pe care le căntau amintea şi venera naşterea lui Isus.
Obiceiul de a umbla cu steaua şi Irozii dispăruse. De câţiva ani, învăţătorii
au organizat cete de elevi ca să umble cu steaua şi colindul la Crăciun.
Din cauza haosului produs de schimbarea stilului, aceste frumoase obiceiuri
dispar” [4, I, p. 64]. Cercetătorul avea dreptate, deoarece una din cauzele
dispariţiei Colindatului la Crăciun a fost modificarea calendarului, Biserica
Ortodoxă acceptând stilul nou în 1924. Precum remarcă şi Ştefănucă,
în Basarabia, când se respecta stilul vechi, iulian, se umbla cu Colindul
la Anul Nou. În deceniile următoare s-a constatat că în unele sate din această
zonă obiceiul Colindatului nu este practicat la Crăciun, ci la Anul Nou, Colindul
fetelor răsunând în paralel cu Uratul băieţilor. Ca dovadă, cităm două constatări
făcute de cercetătorul Nicolae Băieşu: în unele sate din partea central-apuseană
a Republicii Moldova „se colindă nu la Crăciun, ci la Anul Nou. Textele se
interpretează de către fetele mici” [2, p. 125]; „O caracteristică a satului Mereşeni
– Lăpuşna este lipsa colindelor la Crăciun (ca şi la Buţeni – Lăpuşna şi alte
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sate de la poalele codrilor)” [2, p. 125]. Totodată, Petre Ştefănucă nu atestă pe
teren prezenţa activă a colindelor laice, nereligioase. La Crăciun nu se colindă:
„Colindele ce se cântă astăzi au toate fond religios. Colindele lumeşti, aşa cum
sunt cunoscute în Ardeal, au dispărut aproape cu totul. În trecut trebuie să fi
avut o circulaţie mai intensă şi acestea, de vreme ce, sporadic, apar şi astăzi.
N-am reuşit să înregistrez decât o singură colindă de acest fel (textul 80)”
[4, I, p. 64]. Autorul are în vedere o colindă scurtă de tip general, cu un conţinut
destul de obscur: ,,Şei boieri bătrâni,/ Domnului nostru şei boieri bătrâni./ Masa
pişti drum,/ În nijloc di masă/ Ieste on pom răsădit/ Cu crenguţ de argint”.
De menţionat că conţinutul acestei colinde este şters şi neexpresiv, dar cele
7 texte de colinde religioase creştine vechi au un conţinut bogat. Una pe care
o cântă şi-n actualitate bătrânii din satul Ţipala, Ialoveni, membrii Ansamblului
Folcloric Oleandra: ,,Bucură-ţi, sfântă cruşi,/ Lumea-ţ cântă glas di jăli/ Pintr-a
lui Adam greşăli” (textul 79) [4, I, p. 97].
După cum afirmă savantul notoriu Nicolae Băieşu, „dispariţia
colindelor lumeşti de la sărbătoarea Naşterii Domnului – în unele sate
din partea mai sus menţionată a Basarabiei – a cauzat, la rândul ei,
strămutarea textelor ritualice religioase, care mai rămăseseră, de la această
sărbătoare la cea a Anului Nou, când ele erau interpretate odată cu hăiturile
tradiţionale. Despre această strămutare mărturisesc şi versurile de la urmă
ale unor colinde. Iată, spre exemplu, sfârşitul unei colinde înregistrate de
la Nastasia Ştefănucă, în vârstă de 50 de ani, din Ialoveni: Amin, boieri, să
vă fie/ Anul Nou cu bucurie! (Deci nu Crăciunul, ci Anul Nou cu bucurie)”
[4, I, p. 78].
În studiul Literatura populară a satului Iurceni, capitolul „Literatura
Crăciunului şi Anului Nou”, Petre Ştefănucă menţiona că la Anul Nou fetele
umblau cu Colinda, până la o anumită vârstă, paralel cu hăitul băieţilor:
,,La Iurceni, fapt curios: umblă cu colindul şi fetele. Când împlinesc
12 ani nu mai umblă, fiindcă li-i ruşine, le râd flăcăii şi femeile: ne spun că
suntem fete mari şi ne pun măturile-n mâini. De acum să vă duceţi la hoară”
[4, I, p. 347]. În concluzie, cercetătorul Petre Ştefănucă constată: ,,Colindatul,
trecând de la băieţi pe seama fetelor şi acestea umblând numai cât sunt mici şi
nu pot să înveţe colinde mai lungi dispare. La copii de vârsta colindatului n-am
putut culege decât vreo trei-patru colinzi fără nicio însemnătate artistică”
[4, I, p. 347].
Petre Ştefănucă constata că în anii 1930 erau dispărute şi obiceiurile de
a umbla cu Steaua şi Irozii: „Cântecele de stea şi Irozii s-au stins şi pe acelaşi
drum sunt şi colindele” [4, I, p. 347]. Astfel, în localităţile judeţului Lăpuşna,
cercetătorul observa reala dispariţie treptată a umblatului cu Steaua şi cu Irozii
la sărbătoarea Naşterii Domnului. El scria: „Datina stelei a dispărut la Iurceni.
Iurcenenii au început demult să manifeste un dispreţ pentru această datină din
cauză că cu steaua umblă numai ţiganii din satele învecinate: Huzun şi Bursuc”
[4, I, p. 346] şi explica acest fapt: ,,Dintr-un sentiment de diferenţiere socială,
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sătenii din Iurceni au crezut că se înjosesc dacă au aceeaşi datină pe care ţiganii
o aşteaptă cu nerăbdare ca să câştige un ban şi din aceste motive au renunţat de
a-şi mai trimite copii cu steaua” [4, I, p. 346].
De asemenea, spectacolul religios-creştin Irozii (după numele lui Irod –
rege iudeu, care figurează în reprezentaţie) nu se bucura de mare atenţie din
partea oamenilor: „Irozii abia dacă mai apar în amintirea celor mai în vârstă din
sat. Îşi amintesc numai atâta că înainte au umblat cu Irozii. (…) Astăzi nu mai
există nimeni la Iurceni care să cunoască textul acestui poem teatral popular”
[4, I, p. 346-347].
Studiul fundamental Cercetări folclorice pe Valea Nistrului de Jos
(1937) prezintă o nouă viziune obiectivă a savantului Petre Ştefănucă
asupra tradiţiilor etnofolclorice ale principalelor sărbători de iarnă în
satele din zona cursului inferior al Nistrului. Despre folclorul acestui ţinut
savantul cugeta: „Dacă încercăm să comparăm aspectele mai caracteristice
ale folclorului din acest ţinut cu acelea ale altor ţinuturi, vedem că el se
aseamănă mai mult cu cele din Moldova şi Ardeal. Ceea ce surprinde
e bogăţia mare de colinde ce s-au păstrat, faţă cu cele ce se mai aud în restul
Basarabiei” [4, I, p. 174].
Petre Ştefănucă vorbea despre colinde în mod special, subliniind că
acestea se păstrau relativ bine. Ipoteza folcloristului e argumentată prin
ideea: ,,Colindatul este obiceiul cel mai bine păstrat. Rezistenţa acestei
datine se datoreşte, poate, împrejurărilor că românii conlocuiesc în unele
sate cu ucrainenii şi ruşii la care ştim că această datină este foarte însemnată”
[4, I, p. 180]. Opinăm că existenţa unei concurenţe între cetele de colindători
români, ucraineni, ruşi a stimulat păstrarea tradiţiei. Totodată, simţim influenţa
negativă a colindatului ucrainenilor asupra acestui obicei strămoşesc:
„Cu toate că şi acest gen [această specie] a suferit puternice influenţe din
partea colindelor ucrainene, totuşi se aud încă multe colinde româneşti.
Se colindă curent şi astăzi în două limbi, româneşte şi ucraineşte, în următoarele
sate: Chiţcani, Copanca, Leuntea, Corcmaz, Tudora şi Palanca. Înstrăinarea
parţială a acestei manifestări spirituale româneşti a început de mult”
[43, I, p. 175].
Un alt argument adus de Ştefănucă este documentul Însemnări istorice
asupra satului Tudora, unde sunt trecute următoarele date cu privire la acest
fapt: „Cum e satul amestecat cu ruşi, în ultimul timp (înainte de anul 1900) şi
moldovenii au început să colinde şi să umble cu hăitul în graiul malorosian,
uitând cu încetul cântecele lor naţionale. Un bătrân din Tudora ne-a confirmat
adevărul celor cuprinse în cronica satului prin următoarele: «Am ştiut colinzi din
vechimi, da le-am dat pi rusâi. Când iaram copchil, colindam tot moldoveneşti,
da când ne-am mărit, colindam rusăşti» (Sofronie Caraştefan, 59 ani)”
[4, I, p. 175].
Etnograful face o constatare: ,,Cu colindatul umblă copiii, flăcăii
(în unele sate şi bărbaţii însuraţi) toate cele trei zile de Crăciun. (În Corcmaz
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şi Copanca umblă numai în întâia zi). Seara, până a nu asfinţi soarele, umblă
copiii până la 12 ani, după asfinţitul soarelui băieţii de la 12-16 ani, iar mai
târziu, până după miezul nopţii, umblă flăcăii” [4, I, p. 180].
Copiii învăţau colindele unul de la altul în postul Crăciunului, iar flăcăii
„se adună şi învaţă colindele la hurdughie: „casa pe care o nănesc flăcăii de la
un gospodar din sat, pe timp de şapte zile, cât ţin sărbătorile Crăciunului şi Anului
Nou. Aici adună cetele toate darurile pe care le câştigă cu colindatul sau cu hăitul
şi tot în curtea acestei case fac ziocu în cele trei zile de Crăciun şi Anul Nou.
Hora din aceste zile se numeşte hurdughie” [4, I, p. 180]. Cu toate acestea,
Ştefănucă precizează: „Astăzi nu se mai face hurdughie în toate satele, deoarece
fiind aproape de graniţă, grănicerii îi opresc pe feciori să se adune noaptea”
[4, I, p. 180]. După cum afirmă savantul Nicolae Băieşu, „hurdughia a existat şi
în unele sate româneşti din reg. Nikolaev (Ucraina)” [2, p. 136].
În studiul Datinele de Crăciun şi Anul Nou pe Valea Nistrului de Jos
(1938), Petre Ştefănucă descrie detaliat şi face o explicaţie: „Prin Hurdughie se
înţelege casa pe care o nănesc (închiriază) flăcăii de la un gospodar din sat, pe
tot timpul sărbătorilor de iarnă. La Hurdughie se adună cetele şi învaţă colindele,
aici aduc toate darurile pe care le câştigă cu colindatul sau cu hăitul. Tot în curtea
acestei case fac ziocul, în cele 3 zile de Crăciun, de la Anul Nou şi de Bobotează.
Hora din aceste zile se numeşte Hurdughie. Se spune mă duc la Hurdughie,
înţelegându-se prin asta mă duc la horă. A treia zi de Crăciun, seara, vin la
Hurdughie toţi flăcăii din sat şi se împart în cete pentru a merge cu Pluguşorul în
ajunul de Anul Nou. După ce s-au organizat cetele şi au împărţit satul în sectoare,
flăcăii rămân la Hurdughie, până dimineaţă. Aduc de acasă băutură şi mâncare.
Aici beau, cântă şi dansează toată noaptea. Chiria Hurdughiei o plătesc din banii
adunaţi cu colindatul sau hăitul. Când aceşti bani sunt destinaţi pentru a cumpăra
ceva pentru biserică sau pentru a construi vreo fântână, atunci o plătesc din banii
pentru plata lăutarilor. Banii pentru plata Hurdughiei se adună (la Copanca)
pe cete. Cetele la rândul lor fac socoteală cât vine de flăcău şi Hurdughie”
[4, II, p. 151-152].
Tot în cadrul obiceiului Hurdughia atestăm şi un ritual deosebit de
semnificativ: Trecerea la majorat, care ţine de primirea solemnă a flăcăilor
noi în cetele de colindători şi urători. Astfel, aflăm: „Nu orice flăcău poate fi
membru al unei cete. Cel care intră în ceată trebuie să îndeplinească anumite
condiţiuni. În primul rând, se cere să fie cuminte. Cei care s-au compromis
prin fapte urâte nu sunt primiţi în ceată. Pot intra în ceată numai flăcăii care
au trecut de 18 ani. Cel care intră în ceată sau, cum se spune la Corcmaz,
iese în lume, trebuie să dea flăcăilor, mai în vârstă decât el, o vadră de
vin. De cu toamnă flăcăii care ies în lume sunt datori să dea vadra. Unii
flăcăi dau cu ştirea părinţilor, iar alţii se ascund de părinţi. Când dă vadra,
conducătorul cetei strigă: Gură ficioarii, flăcăi! Ceilalţi flăcăi chiuie şi-l dau
ura (îl ridică pe braţe în sus) de 3 ori. Acest ritual de trecere la majorat se
petrece fie la Hurdughie, fie la horă. În aceeaşi seară îl duc pe flăcău la o fată
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şi şade (vorbeşte) cu dânsa. Flăcăul alege o fată după plăcerea şi starea lui
(Corcmaz)” [4, II, p. 152].
Autorul remarca faptul că „în Zăvărtaica [azi Nezavertailovca, Slobozia]
umblă copiii dimineaţa, spre seară – păţanii (băietanii), iar în amurg, flăcăii. La
Palanca, umblă cu colindatul şi bărbaţii însuraţi, însă numai cei săraci şi numai pe
la rude” [4, I, p. 180]. Colindele erau auzite în toate cele trei zile de Crăciun, doar
în Crocmaz şi Copanca acestea se cântau numai în prima zi. Copiii colindau la
fereastră, iar flăcăii erau invitaţi uneori în casă.
Totodată, cercetătorul Stefănucă a constatat: „Colindele româneşti sunt
vechi şi cuprind numeroase motive pe care le întâlnim în colindele din Ardeal şi
din Moldova. Cele cu conţinut profan au subiecte mult mai poetice şi sunt mai
numeroase decât cele religioase. Poate datorită acestei frumuseţi se datoreşte
rezistenţa colindelor româneşti în faţa celor ucrainene, din care apar în acest ţinut
numai cele cu conţinut religios” [4, I, p. 224-235].
Întrecerea dintre şoim şi cal este un motiv laic frecvent în Valea Nistrului
de Jos (textele 70-71): „Şoimu – sus pi vânt,/ Steli luninând,/ Nouri misticând;/
Murgu – pi pomânt,/ Izvoarî distupând,/ Brazdi-ntorcând (textul 71, Purcari –
Onisim Popuşoi, 57 de ani)” [4, I, p. 226].
În textul 79 este pomenit şi numele „unui Ştefan Vodă”. Acesta apare
într-un context neobişnuit, sugestiv şi cu simboluri mai rar întâlnite. Subiectul
desenează un bour care poartă între coarne un leagăn de mătase, în care se află
fata de gazdă şi coase: „Guleraş tătâni-so,/ Brăţăruş frăţâni-so,/ Proşchiraş la
steag domnesc,/ Stau boierii ş-o prăzesc,/ Cu galghini o cumpănesc (textul 79,
Corcmaz – Dumitru Andruşca, 20 de ani)” [4, I, p. 230].
Izgonirea lui Adam şi a Evei din rai este unul dintre motivele caracteristice
pentru colindele religioase înregistrate de folclorist (textele 66-69): „Adam când
s-o greşât,/ Domnu din rai l-o lipsât: Du-ti, Adami, di la mini,/ Cî nu ni-ei făcut niş on
bini!/ Adam când s-o împornit,/ Din guriţî ni-o vorbit:/ Viniţ tăţ a lui Adam/ Şî cu fiii
lui Avram/ Ş-om cânta versuri cu jăli/ Pentru a lui Adam greşăli./ Raiule, grădinî
dulşi,/ Nu mă-ndur di isi a duşi,/ Di dulşiaţa poamilor,/ Di nirozna florilor,/
Di cântarea păsărilor,/ Di izvoarili apilor,/ Di setania sfinţilor,/ Di cântarea
înzerilor,/ Di sunatu ponilor/ Şî huitu frundzâlor (textul 69, Palanca – Dominte
Costencu, 36 de ani)” [4, I, p. 225].
Folclorul ritualic, împreună cu obiceiurile străvechi, la Anul Nou,
Bobotează şi alte sărbători din cursul anului, este încorporat de către Petre
Ştefănucă în lucrările sale prin obiceiuri. Aici se relatează că în după-amiaza
zilei de Ajunul Anului Nou copiii umblau cu un pluguşor din lemn îmbodobit cu
busuioc şi lână roşie şi ziceau: ,,Hai, daţ colacu şî pitacu,/ Vă fărâmă boii pragu!
Hăi!” [4, I, p. 181]. Seara flăcăii porneau „cu plugu şial mari” şi cu buhaiul.
,,Buhaiul e cunoscut de când o vinit Rumânii” [4, I, p. 181]. Iar la Anul Nou
făceau hurdughii. Toţi flăcăii din sat se împărţeau în cete, fiecare având câte un
cămăraş şi un sâtori [ajutor de cămăraş]. Cămăraşii alegeau un cămăraş mare.
Acesta trebuia să stea toată noaptea la hurdughie şi lua în primire tot ce se câştiga
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(bani, colaci, slănină etc.). Cămăraşul mare, împreună cu ceilalţi flăcăi, alegea
şase case cu fete frumoase, unde pleca cu uratul numai el. Fetele erau anunţate din
timp şi pregăteau masă. Ele invitau rudele şi vecinii, căci aceasta era considerată
o mare onoare pentru gospodari. „Când sosesc la o fată aliasă, mozâca stă-n tindî,
cămăraşu mari şî sâtoriu într-un casă, dă buna sara, dă mâna cu părinţâi şi cu fata
ş-apu spuni plugăriia. Sâtoriu şî flăcăii strigî: hăi! După ce urează, se aşază la
masă. Fata dă câte on colac încrestit cu mândreţî, cu busuioc şî cinzăsi di lei”
[4, I, p. 181]. Uneori Urătura spusă de flăcăi conţinea şi versuri satirice: „V-am
mai ura, v-am mai ura,/ Da ni temim c-om înnopta./ Dicât om înnopta la curţâli
dumevoastră,/ Cu găinaţ di vraghii-ncrestiti,/ Mai ghini om înnopta la bordieşâli
noastri,/ Seli cu baligî di oai lichiti… (textul 90, Olăneşti, Alexei Cărăman,
72 de ani)” [4, I, p. 235]. După miezul nopţii toate cetele se adunau la hurdughie,
iar cămăraşul mare aduna toţi banii, aducea trei-patru vedre de vin, apoi se
mâncau colaci cu slănină şi se bea vin. Muzica cânta, iar ei jucau.
În satele ucrainene (Chiţcani, Leuntea) flăcăii umblau cu Malanca;
la Leuntea se umbla şi cu Pluguşorul, şi cu Malanca. De observat că treptat,
obiceiul Mălăncii a dispărut şi în satele ucrainene, deoarece ucrainenii au fost
românizaţi. Despre teatrul folcloric minor Capra îşi aminteau doar unii bătrâni:
„Când eram ieu fată, şî făşe on moşniag coja. Îş pune barbii, sî sluţă sî-mbla
pi la casî şî-i da oamini şeva. Înbla păr la Botiadzî, tăti sărbătorili. La Botiadzî
ave produhu lui deoparti şî când să sfinţascî apa, sî sfinţă şî iel (Corcmaz)”
[4, I, p. 182].
În dimineaţa Anului Nou flăcăii (la Copanca) şi copiii (în celelalte sate)
umblau cu Semănatul. Intrau în casă şi urau gospodarilor: „Sî vă şii di bini [cu]
sântu Vasâli,/ Sănătatia noului/ Şî la anu cu sănătati!/ Sî criascî grâili/ Şî mălaili/
Şî popşoaili!” [4, I, p. 182]. Obiceiul s-a păstrat şi în zilele noastre. „Gazdele le
dau câte un colac. Colacii, adunaţi cu semănatul, îi împart între ei. Cămăraşu şî
sâtoriu aleg câteva perechi de colaci frumoşi, pe care îi duc şi-i închinî la fatî
aliasî. Mama fetei cumpăra colacii, dându-le câte 20-30 lei. Din banii adunaţi
cu pluguşorul şi semănatul, dau o parte în folosul bisericii, iar cu ceilalţi bani,
plătesc lăutarii la zioc în ziua de Anul Nou.” [4, I, p. 182].
De sărbătorirea Anului Nou erau legate numeroase credinţe şi superstiţii.
În Ajunul Anului Nou, fetele care voiau să se mărite făceau o mulţime de vrăji ca
să-şi cunoască ursitul. Una din acestea arată astfel: „Liagă pari cu busuioc. Dacî-i
paru sioturos, apu ari noroc; dacî-i netid, n-ari nicî, îi sărac (Cioburciu – Varvara
Panfil, 62 de ani)” [4, I, p. 183]. Tot în această seară, conform credinţelor populare,
fetelor se arăta dacă se vor mărita în curând sau vor mai aştepta. Prezentăm şi
o altă vrajă: „Sî duc la Nestru ş-aduc apî ni-nseputî cu gura, şî ieu făinî din sac,
cât apuşi o datî cu mâna şî fasi bubuşleli [în alte părţi – balabuşte] şî li dai la
câni. Ieli îş însamnî bubuşlia. Pi care o ie cânli mai digrabî, aseia fatî sî măritî
mai nainti (Cioburciu – Varvara Panfil, 62 de ani)” [4, I, p. 183].
Există şi credinţa că, dacă la Crăciun şi la Bobotează se aşază promoroacă
pe pomi, atunci anul va fi bogat. Iar dacă nu-i nici zăpadă, nici promoroacă,
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atunci anul va fi mai sărac: „Calendaru cu coji de ceapă e cunoscut în toate satele
cercetate şi se face în modul următor: «Înainti vremi băte trii mătăni, disfăşe sepi
şî pune pi feriastrî şî dzâse: aista-i cutari lunî, aiasta-i cutari; li-nsămna. Spri Anu
Nou, li pune, ş-adaudza dimineaţa şî duse şî vide, cari lunî-i sloatî. La Botiadzî,
la Anu nou, dacî chicî promoroacî, apu pânia rodeşti” (Talmaza – Grigori Luchian,
70 de ani)” [4, I, p. 183].
În Introducere la Datinele de Crăciun şi Anul Nou pe Valea Nistrului de
Jos (1939), etnologul basarabean notează: „În satele de pe Valea Nistrului de Jos
se păstrează astăzi următoarele datine: (de Crăciun) Tăiatul porcilor, Schimbul
lichiilor, Steaua, Luceafărul şi Colindatul; (de Anul Nou) Pluguşorul, Semănatul,
Malanca şi Căluţul. Se mai organizează de Crăciun şi Anul Nou horă la Hurdughie
(casă veche). Hora se numeşte Hurdughie, după locul unde se întâlnesc flăcăii cu
fetele” [4, II, p. 145].
Este deosebit de interesant cum descrie profesorul Ştefănucă obiceiul
Schimbul lichiilor: „Un obiceiu cunoscut în satele de pe Valea Nistrului de Jos
e Schimbul lichiilor sau Cu lichiiu. Prin lichii se înţelege o turtă de făină de
grâu, nedospită. Se mai spune lichii şi la o pâne mică, făcută din resturile ce se
rad de pe covată, când coc gospodinele pâine. Cu lichiiul umblă, în Ajunul de
Crăciun, copiii, băieţi şi fete, până la 12 ani. Ei se duc cu două turte – lichiile –
iar deasupra lor pun bomboane şi poame (fructe). Cu bomboanele într- o basma
şi se duc, în grupuri, pe la casele rudelor şi naşilor. Când intră în casă, spun:
«V-o trimes tata şi mama lichie». Copiii dau mâna cu cei din casă şi celor bătrâni
le sărută mâinile. Stăpâna casei ia lichiul cel de deasupra şi pune altele la loc,
copt de ea. Prin aceasta se schimbă lichiul. Mai pune deasupra nuci, mere şi
câţiva lei. Când sunt mai mulţi copii dintr-o singură casă, umblă toţi cu un singur
lichiu. Despre acest obiceiu se spune următoarele: «Se schimbă pâine, adică să
ţie minte părinţii că au neamuri în sat, că se ţin de neamuri» (Informatori: Emilian
Carablut şi Iosif Galupa, 25 de ani, Corcmaz, jud. Cetatea Albă)” [4, II, p. 146].
Aici Ştefănucă explică funcţia acestui frumos obicei: ,,Schimbul de pâine ca un
simbol al legăturilor de rudenie dă acestui obiceiu o semnificaţie demnă de toate
aprecierile pentru viaţa morală şi socială a poporului nostru. Obiceiul se întâlneşte
numai la români” [4, II, p. 146]. De remarcat că savantul Nicolae Băieşu nu
susţine ultima afirmaţie a lui Ştefănucă, argumentând: „Menţionăm că obiceiuri
similare au şi slavii orientali. Despre acesta mărturisesc şi unele informaţii de
la săteni. «Si duc cu vicera [de la sl. vecer – seară]. Aşa zâşeu şî la ucraineni,
cî eu am fost în Ucraina. Acolo tot umblî. Sara tineri sî duc la părinţi”. Deci, sunt
evidente şi în cazul de făţă unele influenţe reciproce moldo-est-slave, mai ales pe
teritoriul unde românii trăiesc în vecinătate ori chiar convieţuiesc cu ucrainenii”
[2, p. 94-95].
Pentru unele sate de pe Valea Nistrului de Jos era caracteristic şi
umblatul flăcăilor cu Steaua împreună cu Luceafărul – tot un fel de Stea, însă
mai complicată, sofisticată; se întinde înainte şi se retrage înapoi cu ajutorul
unui scripete special. „La Palanca flăcăii umblă cu Steaua şi cu Luceafărul.
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Ei se adună în cete de câte 12 flăcăi, se duc mai întâi la preot ca să le dea
cruşca (cheta) din biserică, apoi la primar, ca să ceară învoire şi după aceasta
pleacă prin sat. Când intră în ogradă, întreabă de la poartă dacă primeşte cu
steaua în casă. Umblă de dimineaţă până-n seară, în toate cele trei zile de
Crăciun” [4, II, p. 146].
Savantul completează informaţia: „Umblă cu Luceafărul încadrat între
două stele. Un stelar are clopot în mână şi după ce colindă câteva strofe, sună
din clopot şi Luceafărul se întinde spre icoane şi apoi se strânge. Stelele sunt
fără colţuri şi sunt îmbrăcate cu şuviţe de hârtie colorată. Tot astfel e îmbrăcat şi
Luceafărul. Stelarii poartă costume speciale, făcute din şuviţe de hârtie colorată,
încleiată pe benzi de pânză. Pe cap se îmbracă cu căciuli de hârtie şi peste trup
sunt înfăşuraţi, în cruce, cu brâie de hârtie colorată” [4, II, p. 146]. Acest obicei
avea o importanţă deosebită în viaţa localităţilor din zona Nistrului inferior.
„Colacii pe care îi câştigă, îi împart între ei, iar banii îi duc la biserică. Cetele
de stelari din Palanca pleacă şi în satele vecine: Tudora, Han – Câşla, Caplan
(jud. Cetatea Albă) şi altele” [4, II, p. 146].
Despre raportul dintre fenomenul colindatului şi colindele româneşti şi
cele ucrainene din această zonă, etnologul scria: „Întâlnim colinde şi obiceiuri
româneşti adoptate de ucraineni, precum şi colinde şi obiceiuri ucarinene adoptate
de români. Aplicarea textului în limba română sau ucraineană la aceeaşi melodie
de colindă este destul de frecventă. Fenomenul cel mai interesant ce se întâlneşte
la români e practicarea unei polifonii populare pe două şi chiar pe trei voci (vocea
a treia pentru a marca nota fundamentală a acordului), executată după o manieră
specific ucraineană” [4, II, p. 154]. Ştefănucă completează: „Cu toate influenţele
ce se resimt în colinde din partea ucrainenilor, repertoriul de colinde româneşti
este incomparabil mai bogat şi mai variat ca motive literare şi muzicale decât
repertoriul de colinde ucrainene” [4, II, p. 154-155].
Descriind obiceiul Malanca la Anul Nou, cercetătorul Petre Ştefănucă
notează că „se face o fată mireasă şi umblă cu o ceată de fete şi un singur
flăcău pe la case. Cât merg pe drum şi când ajung pe la case, Malanca
şi fetele cântă colinda specială a Malancei în ruseşte. Flăcăul spune:
«A Milanca nerabocina»? Malanca atunci intră în casă, începe să scuture, se
face că lucrează. Intră şi fetele în casă şi joacă. Malanca joacă cu flăcăul Vasile
(aşa se numeşte flăcăul). Un flăcău le cântă de joc din harmonică, din balalaică
ori vioară. După ce joacă, dau mâna cu toţi cei din casă, primesc daruri: colaci
sau bani şi câte un pahar de vin” [4, II, p. 149].
Savantul mai adăuga: „Se obişnuieşte să se umble cu Malanca, de Ajunul
de Anul Nou, numai în satele ruseşti: Chiţcani şi Leontina”. „Cu toate că nu este
obicei românesc, se amestecă uneori flăcăi şi fete românce” [4. II, p. 149].
Din studiul lui Ştefănucă, aflăm despre obiceiul Căluţul: „E un fel de
teatru popular de Anul Nou. Se întâlneşte astăzi numai la Corcmaz. Cu Căluţul
umblă în ziua de Anul Nou şi uneori şi două zile după Anul Nou. Umblă o ceată
de 9-12 flăcăi şi fete (flăcăi îmbrăcaţi în haine femeieşti). La acest obiceiu se
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face următoarea distribuţie a rolurilor: un flăcău e Căpitan, el conduce Căluţul.
Al doilea flăcău e Căluţul; el joacă Căluţul. Urmează apoi un Doctor, un Negustor
ambulant, cu numele Iancu, două-patru Fete, doi-patru Moşnegi sau Ţigani, un
viorist sau un ghitarist şi un flăcău cu clopotul. Toţi poartă măşti, în afară de
flăcăul cu clopotul, vioristul şi fetele” [4, II, p. 149-150].
Un interes deosebit trezeşte cercetătorilor originalitatea desfăşurării
acestui obicei vechi – Căluţul: „Tot timpul cât trec de la o casă la alta,
vioristul cântă Sârba sau Cazaciocul, iar ceata saltă şi joacă. Căluţul joacă în
casă sau afară. Flăcăul cu clopotul ceterează Pluguşorul sau cântă, împreună
cu ceilalţi, Scedrâi Vecer (ruseşte). Când strigă flăcăii hăi, Căluţul saltă.
După ce se termină Pluguşorul, vioristul cântă o Sârbă, Moşnegii şi Fetele
se prind la joc, iar Căluţul saltă şi el. Deodată Căluţul cade. Atunci vioristul
începe o melodie duioasă, o doină. Doctorul se repede la gura Căluţului şi-i
dă pe la «gură cu medicamente». Ceilalţi se apleacă înspăimântaţi să vadă ce
s-a întâmplat cu Căluţul. Căluţul sare deodată în picioare. Vioristul cântă din
nou o melodie săltăreaţă; toţi joacă în jurul Căluţului. Când trec de la o casă
la alta sau când se opresc pe la case, Moşnegii alungă copiii care se ţin de
plug după Căluţ. Negustorul ambulant vinde pe la fete şi neveste: mergele,
oglinjioare şi săpunuri, imitând în vorbire pe negustorii evrei. Doctorul se
repede pe la femei şi bărbaţi şi le spune, în glumă, să-i dea voie să le scoată
măselele” [4, II, p. 151].
Folcloristul credea că în Valea Nistrului de Jos obiceiul Chiraleisa de
Ajunul Bobotezei a fost dat uitării, însă a găsit informaţii precum că acesta ar mai
fi existat. Astfel, ni s-a păstrat următoarea mărturie: „Îmbla cu Chiraleisa cochiii.
Ave o cruşi di lemn, făcutî di meşteri, împodoghitî. Îmbla di Crăsiun, di Anu
Nou, Aziunu di Botiazî şî tucma di Botiazî o sfinţă la Nestru, la Iordan. O lega
cu mâneştergurî [ştergar] şî merze la preotu ş-o sfinţă. Intra-n casî şî-mbla pin
preziuru mesâi cu lumânaria aprinsî, cu hârb di tămâi şi chiraleisa: Chiraleisa,
Doamni,/ Stogurili groasî,/ Fetili frumoasî./ Câti chietriseli-n fântânî,/ Atâtia
oali cu smântână!” [4, I, p. 182].
Acest obicei existase şi la Copanca, dar, la acea vreme, locuitorii
abia îşi mai aminteau că „chiraleisa iera o crusi di lemn, aşa ca lingura,
şî sî duse doi-trii flăcăi la unu şî la altu şî zîse: Chiraleisa, Doamni,/ Cai
înhămători,/ Boi înjugători,/ Stogurili groasî,/ Fetili frumoasî./ Chiraleisa,
Doamni!” [4, I, p. 183]. Menţionăm că în Republica Moldova Chiraleisa este
specific pentru satele nistrene de pe ambele maluri ale cursului mijlociu al
fluviului (azi raioanele Anenii Noi, Criuleni, Grigoriopol, Dubăsari, Râbniţa,
Camenca). Despre această tradiţie au vorbit mai mulţi cercetători români,
cum ar fi Dimitrie Cantemir, Simion Florea Marian, Alexei Mateevici ş.a.
În studiul lui Petre Ştefănucă găsim şi unele elemente locale,
singulare, proprii obiceiului în discuţie pe Valea Nistrului de Jos. Astfel, în
zonă se umbla cu Chiraleisa nu numai în Ajunul Bobotezei, ci şi la Crăciun,
şi la Anul Nou. Faptul 1-a surprins şi pe folcloristul contemporan ieşean
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Vasile Adăscăliţei (Adăscăliţei Vasile, Istoria unui obicei: Pluguşorul, Iaşi,
Junimea, 1987, p. 120).
Referitor la apariţia şi evoluţia obiceiului şi a textului Chiraleisa,
savantul Nicolae Băieşu formulează următoarea concluzie: „Acestea au luat
naştere şi s-au format în legătură cu sărbătoarea creştină Boboteaza, însă
au fost încorporate şi materiale etnofolclorice laice (elemente ale tradiţiilor
la sărbătorile de iarnă – practici de izgonire a spiritelor malefice, Colinda,
Pluguşorul, Semănatul). Obiceiul şi textul literar al Chiraleisei au luat
din creştinism doar două elemente: crucea şi refrenul Chiraleisa, Doamne
(din Chyrie, eleison) [Doamne miluieşte]” [2, p. 136].
Concluzionăm că unele din obiceiurile calendaristice de iarnă se mai
practică şi azi pe teritoriul Basarabiei şi reprezintă forme interesante de integrare
în cultura contemporană, fiind deosebit de ample şi pline de semnificaţii pentru
cultura noastră populară.
Materialul folcloric adunat de harnicul profesor Petre Ştefănucă în lucrările
sale reprezintă un document viu al spiritualităţii româneşti din Basarabia anilor
’30 ai secolului al XX-lea.
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MOTIVAŢIE RETROSPECTIVĂ
ŞI MOTIVAŢIE PROSPECTIVĂ
Angela SAVIN-ZGARDAN
Institutul de Filologie al AŞM
Problema semnului glotic este una comună tuturor limbilor. Mai minuţios
problema semnului glotic a fost abordată de lingvistul elveţian Ferdinand de
Saussure, care a cercetat dihotomia tradiţională semnificat vs semnificant.
E. Coşeriu vorbeşte despre circa 30 de autori care au abordat problema
semnului glotic, începând cu Aristotel, prin Berius, un succesor al lui Platon,
până la Saussure [apud 1, p. 37]. Tratarea acestei teorii în mod tradiţional
s-a axat pe unităţile monolexicale. Noi ne propunem studierea problemei în
legătură cu unităţile polilexicale stabile ale limbii (UPS). În lumina acestei
teorii, un mare număr de unităţi polilexicale stabile pot fi cercetate în cadrul
ambiguităţii semantice, ce conţine un nivel de sens ad litteram şi un nivel de
sens frazeologic [2, p. 90].
UPS sunt motivate sau nemotivate? Această problemă impune luarea
în considerare a unui mare număr de factori. Factorii ce ţin de cunoaşterea
umană demonstrează că motivaţia nu poate fi înţeleasă decât în raport cu
un sistem de referinţă. Din acest punct de vedere, UPS pot fi considerate
motivate în arbitrarul lor, fapt ce permite aplicarea practică a acestor
probleme în cursurile de studiere a limbilor în forma lor motivată, pentru
o memorizare mai uşoară a UPS. Problema cunoaşterii şi asociaţia dintre
semnificant şi semnificat poate fi evidentă, univocă şi accesibilă şi depinde
de persoana care decodifică motivaţia.
În consecinţă, motivaţia este relativă, căci ea depinde nu doar de punctul
de vedere adoptat şi de mecanismele implicate, ci şi de persoana care face
analiza. Prin urmare, UPS indigene, formate de vorbitorii poporului respectiv,
sunt accesibile pentru motivaţie şi semnificaţie doar de către vorbitorii unei
colectivităţi. UPS indigene cu forma motivaţională şi sensul motivaţional clar,
precum şi UPS generale, ce cuprind în sine informaţii proprii pentru o mare
comunitate de oameni, pot fi decodate şi de vorbitorii alolingvi.
* * *
Unităţile frazeologice ca floare la ureche, a-i pune opinca (în obraz)
(cuiva), a-şi omorî foamea, a fi copt la os, a face cu ou şi cu oţet (pe cineva) se
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situează între motivaţia, înţeleasă ca existenţa unei corelaţii între semnificant şi
semnificat, şi arbitrarul caracterizat prin absenţa acestei corelaţii.
În lucrarea de faţă vom încerca să arătăm că această noţiune este atât
problematică, cât şi complexă în sensul că depinde de mulţi factori.
Unităţile polilexicale stabile, foarte eterogene, prezintă un anumit număr
de caracteristici, ce merită atenţia noastră pentru studiul motivaţiei.
A. Falk, o cercetătoare franceză, susţine că frazeologismele atrag
atenţia prin morfologia lor particulară: semnificantul UPS poate fi
considerat ca o sintagmă ce se compune la rândul său din unităţi lexicale.
În afară de posibila lor omonimie sau polisemie, aceste unităţi lexicale
determină motivaţia UPS. De asemenea, sintagma întreagă permite
deseori a observa o anumită iregularitate sintactică sau incompatibilitate
semantică. Cât priveşte semnificatul, traducerile cuvintelor nu întotdeauna
dau înţelegerea sensului comun [3, p. 1].
Am dori să adăugăm că motivaţia UPS depinde nu doar de motivaţia
componentelor UPS luate aparte. Atunci când vorbim de motivaţia UPS,
trebuie să luăm în considerare următoarele:
1. motivaţia se referă doar la unele componente ale UPS, de ex., varga
lui Dumnezeu, a cloci pe vatră, a-i vâjâi capul (cuiva), couper la poire en
deux, положить в долгий ящик, în care numai o componentă poate fi înţeleasă
la sensul ei direct (Dumnezeu, vatră, capul, la poire, положить), iar cealaltă
componentă fiind demotivată, pierde motivaţia iniţială;
2. demotivaţia se referă la întreaga îmbinare stabilă de cuvinte, fie
locuţiune, fie UF, în care nu este sesizată motivaţia componentelor între
semnificant şi semnificat. În acest sens, traducerile cuvintelor nu dau
înţelegerea sensului comun al întregii UPS, de ex., a nu fi de nicio zeamă
„a nu fi bun de nimic”, zgârie-brânză „un om foarte zgârcit”, a-i părea
deşanţ „a-i părea ciudat sau amuzant”, a o şterge la sănătoasa „a pleca
repede, în grabă mare”, a da prin şperlă (pe cineva) „a-l pune într-o situaţie
neplăcută (pe cineva)”. În aceste cazuri traducerile componentelor din UPS
nu dau înţelegerea sensului comun.
Luând în considerare dihotomia tradiţională semnificat vs semnificant,
un mare număr de UPS pot fi studiate în cadrul ambiguităţii semantice, ce
conţine un nivel de sens ad litteram şi un nivel de sens frazeologic, susţine
D. Dobrovolski [6]. În acest context, K. Faro menţionează că iconografia
semnificantului poate evoca o imagine mentală [7, p. 1]. În această ordine de
idei, A. Falk a observat că este vorba de o caracteristică graduală de dificultăţi
care depind în diferită măsură de gradul de incompatibilitate sintactică
şi semantică pe care o prezintă sintagma care formează semnificantul
[3, p. 2]. Am avea de adăugat la cele afirmate de A. Falk că am stabilit la
ce fel de UPS e caracteristică mai mult motivaţia percepută de vorbitor.
E vorba de locuţiuni, în general, cu excepţia celor conotative, şi de acele
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UF ce au măcar o componentă cu semnificaţia ce poate fi înţeleasă de
vorbitor. Aici forma motivaţională şi sensul motivaţional, adică legătura
dintre semnificat şi semnificant, se păstrează. În celelalte cazuri are loc
demotivaţia unităţilor polilexicale stabile, pierzându-se legătura iniţială
dintre semnificat şi semnificant.
Privitor la definiţia motivaţiei care explică problema înţelegerii de ce
semnificantul este ales pentru semnificatul respectiv şi viceversa, A. Falk
şi-a pus întrebarea cum se explică motivaţia aceasta. Autoarea şi-a propus
a distinge punctul de vedere care a fost adoptat în momentul motivaţiei UPS, de
la nivelul receptiv (decodarea UPS) şi până la nivelul productiv (crearea UPS).
Când e vorba de motivaţie, se distinge noţiunea de motivaţie post-factum,
deseori menţionată în acest domeniu [5], şi noţiunea de motivaţie prospectivă
[apud 9]. Motivaţia post-factum, retrospectivă, se manifestă prin motivaţia
receptivă. Aceasta poate fi considerată un punct de vedere retrospectiv
(se cunoaşte sensul UPS şi se caută stabilirea legăturii între semnificat şi
semnificant). Iar motivaţia prospectivă este atunci când nu se cunoaşte
sensul UPS şi se caută determinarea ei. Înainte de a stabili avantajele fiecărui
tip de motivaţie unul faţă de altul, s-a propus stabilirea, mai mult teoretică,
a comprehensiunii, percepute ca un decodaj al unei UPS, făcută de un vorbitor
străin care nu cunoaşte sensul ei [3, p. 2].
Atunci când vorbim de motivaţia etimologică ce corespunde unei motivaţii
diacronice, avem în vedere relevarea originii unei UPS, cu scopul de a stabili de
ce acest semnificant a fost ales pentru a denota un anumit concept extralingvistic.
Dacă majoritatea UPS par a fi motivate, nu trebuie să uităm totodată că cercetările
în acest domeniu nu sunt suficiente pentru relevarea etimologiei corecte a UPS.
Motivaţia prospectivă a unei UPS, din contra, se reduce la deducerea semnificatului
pornind de la semnificant. Însă a rămâne la nivelul comprehensiunii, interpretată
ca un decodaj al unei unităţi lexicale sau frazeologice (străine) necunoscute,
demonstrează că acest tip de motivaţie este cel mai dificil [cf. şi 8]. Aceasta
se referă la caracterul vag [cf. 5] al UPS care permite deseori, în absenţa unei
motivaţii directe dintre semnificant şi semnificat, o interpretare semantică
diferită de la vorbitor la vorbitor. Iar motivaţia retrospectivă, care se sprijină pe
relevarea relaţiei dintre semnificant şi semnificat, se arată a fi mai puţin dificilă
la înţelegere.
În unele surse bibliografice este utilizată clasificarea propusă
de Dobrovolski [6], ţinându-se cont de următoarele mecanisme care
prezintă motivaţia:
1. Când o UPS este „iconografică”, adică evocă o reprezentare mentală,
ea este în stare să fie motivată printr-o legătură între imaginea care subînţelege
semnificantul şi semnificatul. În principiu, această asociaţie e sprijinită, în mod
principial, pe o legătură metaforică sau metonimică, se poate manifesta în planul
sintagmei sau la nivelul de componente aparte.
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2. Componentele poartă un caracter simbolic (une giroflée à cinq feuilles
„cuişoare (condimente) cu cinci petale” – n. n.) [3, p. 2]. În graiurile din
Moldova atestăm trecerea unei îmbinări de cuvinte în unitate monolexicală
privind denumirea pentru „o specie de ciupercă”, burete gălbior > gălbior
(motivaţia iniţială, culoarea, care a generat îmbinarea stabilă de cuvinte,
se păstrează în substantivul gălbior). Pentru vorbitor motivemul a putut fi
exprimat de un singur cuvânt.
3. Cu atât mai mult, autonomia semantică a unei componente, adică faptul
din realitate care apare în definiţia UPS (în sensul larg al termenului), poate
contribui la o astfel de motivaţie (alb ca varul).
4. În cadrul realizării comprehensiunii s-a constatat că un alt tip de
mecanisme poate contribui la motivaţia prospectivă a unor UPS mai dificile:
motivaţia prin analogie [3, p. 2]. De ex., plapuma ochiului şi prapura ochiului
pentru pleoapă, a da din umeri/din cap/din gură/din mână/din ochi/din urechi
(iron.). Să reţinem că este vorba de un tip de motivaţie care nu spune nimic de
motivaţie, doar de comprehensiune.
Prin urmare, putem constata că toate mecanismele de motivaţie pot intra
în joc în orişice situaţie. Dacă este relativ uşor de determinat motivaţia când
e vorba de una retrospectivă, nu este cazul celei prospective. Deci, dacă nu este
prezentă o componentă simbolică, autonomă în mod clar, un paronim evident sau
o legătură metaforică sau metonimică accesibilă sau încă o motivaţie univocă,
înţelegerea UPS este în mod general foarte vagă pentru ca o motivaţie prospectivă
să se manifeste cu succes.
Dacă toate mecanismele se bazează pe o asociaţie anumită între semnificant
şi semnificat, se pune din nou întrebarea de a cunoaşte care sunt modalităţile
principale pentru a le stabili. În afara unor facultăţi cognitive presupuse,
mai trebuie luat în considerare un ultim element, în afara studiilor efectuate:
cunoştinţele. Asemenea lui Blank [4], noi distingem o cunoaştere extralingvistică
(motivaţia extralingvistică – n. n.) de o cunoaştere intralingvistică (motivaţia
intralingvistică – n. n.).
În înţelegerea intralingvistică se includ toate cunoştinţele metalingvistice
privind polisemia, omonimia, paronimia şi cazurile similare. Cât priveşte
cunoaşterea extralingvistică, se utilizează cunoştinţele extralingvistice, pe lângă
consideraţiile cunoaşterii semantice [4]. Distincţia dintre cunoaşterea culturală
şi naturală, făcută de Dobrovolski, permite a le diferenţia şi mai bine. În timp
ce cunoaşterea natural şi natural este realizabilă prin experienţă, cunoaşterea
cultural şi natural, cum arată denumirea, pe un fundal cultural, este înţeleasă de
Dobrovolski ca un ansamblu de idei asupra lumii caracteristice unei comunităţi
anumite. Am dori să menţionez că o astfel de concepţie noi utilizăm în teză,
folosind pentru respectivele UPS termenii UPS indigene (cunoaşterea natural şi
natural) şi UPS generale (cunoaşterea cultural şi natural).
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Concluzii
1. Am remarcat: cunoştinţele sunt necesare pentru toate motivaţiile.
Problema cunoaşterii şi asociaţia dintre semnificant şi semnificat este
evidentă, univocă şi accesibilă şi depinde de persoana care decodifică
motivaţia. În consecinţă, motivaţia este relativă, căci ea depinde nu doar de
punctul de vedere adoptat şi de mecanismele implicate, ci şi de persoana care
face analiza. Prin urmare, UPS indigene, specifice doar unei limbi, accesibile
pentru motivaţie şi semnificaţie de către vorbitorii unei ţări, pot fi supuse
motivaţiei şi semnificaţiei şi de alolingvi, atunci când forma motivaţională
şi sensul motivaţional sunt pasibile de interpretare; iar atunci când e vorba
de UPS generale, împrumutate sau calchiate din/după alte limbi, adică atunci
când ele cuprind informaţii proprii pentru o mare comunitate de oameni, pot
fi supuse motivaţiei de către vorbitorii altor limbi prin transparenţa motivaţiei
UPS. (În acest caz s-ar referi aspectul interculturalităţii ce facilitează
comprehensiunea) [2, p. 92].
2. Un tip de cunoştinţă suplimentar, cunoaşterea etimologică (intra- şi
extralingvistică), poate în mod egal să ajute la motivaţia unei anumite UPS.
Alte UPS, din contra, rămân în toate cazurile arbitrare.
3. Imaginea determină legătura dintre semnificant şi semnificat.
4. Motivaţia retrospectivă se sprijină pe relevarea relaţiei dintre
semnificant şi semnificat şi se arată a fi mai puţin dificilă la înţelegere.
5. Motivaţia prospectivă este atunci când nu se cunoaşte sensul UPS şi
se caută determinarea lui de către vorbitor.
6. Dacă este relativ uşor de determinat motivaţia când e vorba de
o motivaţie retrospectivă, nu este cazul motivaţiei prospective, doar dacă forma
motivaţională şi sensul motivaţional pot fi descifrate de vorbitorii alolingvi.
Reţinem că limitele analizei unui semn sunt determinate în final de
mijloacele utilizate de analist (vorbitor); în consecinţă, aceste limite trebuie
întotdeauna să fie percepute ca fiind provizorii şi sub iminenţa de a fi
deplasate. Iată din ce motive o clasificare exhaustivă a UPS nu este posibilă
în acest domeniu.
UPS sunt motivate sau arbitrare?
Am văzut că această problemă impune luarea în considerare a unui
mare număr de factori. Cum s-a menţionat, factorii ce ţin de cunoaşterea
umană demonstrează că motivaţia nu poate fi înţeleasă decât în raport cu
un sistem de referinţă. Din acest punct de vedere, UPS pot fi considerate
motivate în arbitrarul lor (în demotivaţia lor – n.n.), fapt ce permite,
printre altele, aplicarea practică a acestor probleme în cursurile de studiere
a limbilor cu privire la memorizarea mai uşoară a lexemelor sau a UPS cu
formă internă motivată.
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Reflexivitate şi tehnici de autosubversiune şi
deScentrare autoparodică în Levantul de Mircea
Cărtărescu
Ludmila Şimanschi
Institutul de Filologie al AŞM
Autoreflexivitatea parodică se manifestă la toate nivelurile de realitate
a autorului, care îşi poate autodeprecia proiectele autoficţionale şi poate să se
deconspire în faţa personajelor spre a-şi denunţa statutul ideologic. Narcisismul
exacerbat literar este derogat intenţionat spre anumite contradicţii şi paradoxuri.
Invocarea propriei literarităţi şi a generării ei îl ajută pe autor să se epureze de
vanităţi, să renege manierismele timpurii, dar, în acelaşi timp, să-şi construiască
latent o strategie autodefensivă.
Practica autoparodică din textele literare contemporane a fost reprobată
şi calificată drept deceptivă, hrănindu-se din propria moarte, denunţând
propriile artificii şi exhibând îndoiala asupra forţei de recuperare şi contestare
a artelor. Reflexivitatea parodică postmodernistă nu este atât de simplă, căci
are implicaţii mai radicale decât autoreferinţa: „Parodia actuală se întoarce
împotriva sa, îşi pune sieşi întrebări, cum ar face cu lucrarea parodiată,
şi sugerează potenţialul propriu, având ca model sau obiectiv opera care
este rescrisă, transformată şi chiar parodiată la rândul său” [1, p. 114].
În autoparodie standardelor prestabilite de parodie nu li se permite să devină
autoritare, căci ea nu doar pune la îndoială validitatea textului, ci propune
„nelimitate oportunităţi de a crea altele” [2, p. 352].
Tehnica autoreferenţială şi autoparodică produce o descentrare şi
o fragmentare a textului parodic, minează propria autoritate şi exprimă
neîncrederea în autoritatea subiectului, introducând vocea plurală
a narativităţii, piste difuze contradictorii. În timp ce autoironia la toate
nivelurile risipeşte eficient atmosfera textuală, subminează sistemul
generativ al acesteia, suprapunându-se peste mărcile care indică ironia
naratorului în relaţie cu lumea textului, ţine în frâu vanitatea genialoidală,
autoparodia e sortită să nu distrugă, ci să regenereze şi să împrospăteze
resursele narative, contrabalansând parodia celorlalte lumi din text,
intensificând atmosfera. Nicolae Leahu denudează fiziologia autoparodiei
postmoderniste şi relevă fenomenul prin care „narcisiac la modul ironic,
poetul optzecist ştie că măsura adevărului este în limitele percepţiei şi
inteligenţei fiinţei sale rătăcitoare prin labirintul lumii şi al cărţii. Punct de
intersecţie al unui număr infinit de circuite informaţionale, el se mai poate
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sustrage iluziilor mediatice atât cât se ia pe sine însuşi în calitate de iniţiat,
ghid, martor şi hermeneut. Oricum, recursul la propria-i deconstruire şi
reconstruire poetică pare să fie în ultimele decenii singurul răspuns
acceptabil la provocările postmodernităţii” [3, p. 239].
Autoparodia în Levantul de Mircea Cărtărescu este o formă proaspătă
de instalare confortabilă în dispoziţia ludică şi parodică ce rezolvă complexul
de inferioritate simulat prin autoironie. Egocentrismul auctorial se infiltrează
otrăvitor în text: „Ochi ce obsedaţi de sine doar pe sine se întorc” [4, p. 125], „Ochi
ce se priveşte însuşi” [4, p. 101]. Faptul de a se lua pe sine în vizorul autoparodic
este apreciat ca formă ontologică indispensabilă unui autor în postmodernitate:
„Ce-aş fi […]/ Să mă scriu pe mine însumi dacă nu aş cuteza?” [4, p. 139].
Narcisismul exacerbat încorporat în ansamblul creaţiei a fost recunoscut
de scriitor în mărturisirile din Jurnal, autorul declarând autoreferenţialitatea
necesitate vitală: „Nu pot scrie bine câtă vreme nu sunt eu însumi scrisul meu,
cât nu sunt legat direct la rinichiul artificial al cărţilor mele” [5, p. 79]. Egofilia
artistului este un amestec de pragmatism şi narcisism, care trebuie înţeles ca
o poză discursivă, dar şi ca o stare a fiinţei: „Sunt egocentric fără să fiu deloc
egoist sau egolatru. Eu nu mă iau în serios nici ca profesor, nici ca scriitor, luând
imaturitatea ca bun. Cărţile mele sunt expresia scripturală a fiinţei mele, eu n-aş
putea scrie altceva, şi nimeni altcineva nu le-ar fi putut scrie” [6].
Fumurile narcisiace se materializează în ipostazierea genialoidală
a poetului: „Năzuind şi eu o strană în Parnas sau în Olimp” [4, p. 125], „ Ce-aş fi
de n-aş scri Levantul, dacă n-aş râvni la tron/ Unde preste ilusorii lumi veghează
Metraton” [4, p. 139].
Autoreflexivitatea parodică auctorială se manifestă la cele trei niveluri de
realitate a autorului, în funcţie de situarea lui mai aproape sau mai departe de
ceea ce am putea numi un grad zero al realităţii:
a) realitatea de gradul întâi, marcată de recunoaşterea apartenenţei la
o mişcare literară sau de adeziunea la un sistem de principii, credinţe, norme,
în fond, o ideologie (în raport cu alţi creatori fascinaţi de realitate şi de poezia
cotidianului, ca opţiune estetică postmodernă în opoziţie cu metaforizarea
excesivă şi ermetismul modernist);
b) o realitate de gradul al doilea, definită de actul creaţiei ca situare
paradoxală între două universuri, scriptural şi ficţional (imaginea autorului care
are puterea de a crea o lume de sensuri);
c) o realitate de gradul al treilea, caracterizată prin ficţionalizarea autorului
în lumea ficţională creată, în care dobândeşte rolul superior de zeu sau inferior
de personaj.
Imaginea obsedantă a sinelui se substanţializează prin autoportretizarea
insistentă de fiecare dată când autorul transgresează limitele diegetice, conturând
iluzia graniţelor laxe între lumi pentru instanţa narativă superioară surprinsă în
procesul scrierii: „în cotlonul/ deschis astfel în Levantul apărui chiar eu, bătând/
La maşină cântul nouă, chip prelung, obraz plăpând” [4, p. 125]; „Şi, privind în
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ochi-ţi negri, un bărbat cu verighetă/ Ce îşi odihneşte palma p-o claviatură gri”
[4, p. 127]. Când este penalizat pentru imprudenţa de a-şi demonstra forţa
manevrării depline a personajului prin scoaterea lui din lumea de hârtie şi la
rându-i este forţat să treacă în cealaltă lume, imaginea de sine este slabă din
cauza eşecului suferit şi se reduce la reprezentarea unei fiinţe din postmodernitate
teleportate brusc în fapt de seară într-o lume anacronică: „Iar adânc, adânc subt
stele zac subt globul de mătasă […]/ Îmbrăcat sunt cam subţire: doar cu blugii
bleumarin/ Şi-un pulovăr care dunge albe pă fond mov lăţeşte” [4, p. 129]. Este
impresionantă autoscopia prin care se inversează rolurile şi personajul Mircea
are viziunea unui alt „[…] trup gigantic stă în locul meu la masă/ În bucătăria
unde la maşină scriu acasă” [4, p. 130].
Levantul conţine în substanţa sa mitul personal al autorului Cărtărescu, ce
nu se mai vrea reprezentantul tipic al postmodernităţii literare române, ci se vede,
pur şi simplu, ca o solitudine narcisiacă, dorind să-şi construiască „egologic”
lumea, aspirând către căutarea unui Centru, unui miez de stabilitate ontologică,
într-o lume destructurată: „[…] m-am apucat de povestea asta, […] când toţi sunt
înnebuniţi de actualitate, când se scrie poezia cotidianului, coborârea poeziei
în stradă, toată lumea s-a plictisit de metaforă imagine stil încărcat ornamente
ciubucării […]” [4, p. 128]. Epitaful anunţă declarativ un Mircea Cărtărescu
postromantic, care reanimă iluzia şi viziunea etajată a totului îmbrăcat în
învelişuri trecătoare. În cântul al V-lea se mima, într-un dialog al păpuşarului
cu marioneta sa, impasul existenţial contemporan şi autodamnarea scriitorului
la crearea irealităţii: „Într-un secul fără aripi, în odaie fără foc?/ Nu-mi rămâne
decât ţie glas să-ţi dau, ca ventriloc” [4, p. 70]. Mândria de a fi scris Levantul
revine fortificată odată cu conştientizarea reuşitei de a finaliza epopeea orientală
şi transpare din calificativele superlative în avalanşă: „Iată, este! Cum n-a fost
nicicând ceva!”, „ceva nepământesc” [4, p. 177]. Autorul trăieşte satisfacţia de
a înfiinţa o lume „vânturând aripe ude, dân gogoaşa de mătasă/ A visării, Poesiei”
[4, p. 177], comunicată într-un cântec de mulţumire adus Domnului.
În cântul al VII-lea autorul se autoimpune în succesiunea formelor-modele
ale poeziei române, descoperind dezideratul de a face concurenţă marilor spirite
ale literaturii. Iniţial se pune în pereche cu Stănescu, reprezentând schimbarea
radicală a macazului literar la sfârşit de secol XX: „Doar doi sunt încă, spre
sfârşit de secul, solii/ Ce la altă poezie au ivit dân mari atolii/ Şi în alte lumi,
năprasnici, cutezară ca să cadă” [4, p. 101].
Prezentarea impersonală, detaşată: „ultima statuă uriaşă”, „statue dă
sticlă pură” [4, p. 103] evidenţiază sintetizarea emblematică în propria persoană
a întregii poeticităţi postmoderne cu alură profetică de plăsmuitor de veac
şi lume: „[…] e ultimul poetic însemnat dân vacul cari/ Va să vie, şi cu
dânsul, om ajunge la fruntarii” [4, p. 103]. Textul-autoprezentare are funcţia
de discurs autocaracterizant şi intertextualizează incipitul propriei epopei.
Narcisismul literar este derogat intenţionat spre anumite contradicţii sau
paradoxuri. Cărtărescu se situează pe sine printre monumentalitatea statuară
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a literaturii române, elogiată solemn şi prea încremenit pentru gustul
postmodernist. Nemurirea funerară a înaintaşilor, pe care o extinde şi asupra
sa, funcţionează ca o consacrare (auto)parodică, dar şi o autotextualizare prin
care se afişează statutul de artefact al epopeii.
Autoparodia descoperă plăcerea autodefinirii continue, reintegrarea
propriei identităţi prin detaşare şi apropiere, autodemitizare şi automitizare. Mircea
Cărtărescu îmbină autoparodia şi orgoliul creator, mitul îşi conţine antidotul chiar
în embrion. Suficienţa narcisiacă sub forma autoproclamării ca Dumnezeu al textului
e destrămată şi pulverizată ludic în cântul al VII-lea, când Manoil este avertizat
prin interdicţie de îngerul-guru că urmează să asculte vocea propriului creator:
„Pe aceasta însă nu poţi tu nicicum a o privi/ Căci nu-i dat să vază fiinţa pă acel ce-i
dădu nume” [4, p. 103].
Aceeaşi tabuizare comunicată deja altor personaje este dejucată ironic
de personajul Manoil în cântul al IX-lea, deşi el totuşi a încălcat blasfemiator
prohibiţia şi a reuşit să pătrundă în spaţiul interzis pentru a-şi vedea Zeul şi a-l
detrona, trăgându-l violent în ficţiune: „Nu-l puteţi privi în faţă?/ Faptu-acesta
nu vă mire:/ Şi mireasa prima dată a privi i-i greu pre mire/ Dar cu vremea să
deprinde” [4, p. 134].
Doar în cântul al XII-lea este destăinuită obsedanta dorinţă a personajului
Manoil de a se autodepăşi prin actul de cunoaştere adamică a zămislitorului şi
este edificat statutul de zeu al autorului în raport cu fiinţele de hârtie: „Auctore,
căci adesea eu m-am întrebat în sine-mi,/ Oare cine-i zeul cărui închinăm
a noastră inemi,/ Cine ne dădu fiinţă dân gândire şi dân har?” [4, p. 182].
Apariţia autorului în faţa unei mase multietnice religioase care inundă
spaţiul narativ în cântul al IX-lea reface scena ivirii lui Iisus în faţa robilor săi:
„Astfel vrui a spune celor ce smintiţi s-au aşternut/ La picioarele-mi. (Căci Zeul,
cu a lor mirosuri fine/ Îl simţiră pe dată, şi mânaseră spre mine)/ Dară seama-mi
luai şi-ndată o minune vrui a face” [4, p. 137]. Analogia de sorginte romantică
a autorului cu zeul este redimensionată postmodernist pe coordonatele libertăţii
şi omnipotenţei poetului plăsmuitor de heterocosmos, atribuindu-şi funcţii
demiurgice sau cvasidivine. În faţa universului complex al lumilor imbricate,
„lumi zidite-n lumi” [4, p. 144], care erodează poziţia scripturală, autorul afişează
prerogativele de a fi stăpânul propriului univers ficţional, instituind o formă
ironică autodefensivă în faţa infinitudinii opresive. Reducând macrouniversul
complex, în care libertatea e controversată şi în care domină regresul infinit
al creatorului de marionete în spatele altui creator de marionete ad infinitum:
„Libertatea ce mai este/ Dacă lumea mii de valuri are, cu-nspumatele creste,/
Creatori şi creature de-s în lanţ neîntrerupt?” [4, p. 127], la propriul microunivers
textual, autorul îşi oferă un nivel ontologic dublu superior faţă de personajele
sale, faţă de universul său ficţional, dar şi faţă de proiectul său autoficţional,
pe care îl poate autodeprecia.
Autorul are câteva tentative autoparodice de a se deconspira în faţa
personajelor şi a-şi denunţa ideologicul statut. În cântul al XI-lea autorul,
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după idolatrica incantaţie psalmică a căutării divinităţii, la rândul său amplu
transstilizată postmodernist: „Te-am căutat peste tot. Între orăcăitul copilului/
De ce ne chinuieşti? De ce lumina stelelor/ şi lucitul elitrei de buburuză/ ne fac să
te bănuim?/ De ce apari fugitiv/ În mirosul frunzelor de mărar?” [4, p. 136], simte
necesitatea de a-i da o replică şi a se demistifica orientându-i pe interlocutorii
smintiţi să nu-i perceapă metafizic fiinţa, ci hipertextual: „Nu-n Talmud şi nu-n
descântec, nu-n Coran şi nu-n Psaltire/ E Acel care-ţi dă soarte şi îţi pune vorbe-n
gură:/ Totu-i încâlciri de literi, parodie, scriitură” [4, p. 137]. Autodeclarânduse instanţa superioară discursivă, el îşi denudează convenţiile prin care îşi
manipulează diversele tipologii de personaje şi le subordonează anumitor finalităţi
subversive diegetice: „O zorzoană care Zeul pune-n pagine de op/ Pentru cine
ştie care simetrie a urzelii; […]/ Auctorelui ce astfel înfloreşte manuscrisul […]”
[4, p. 137].
O formă autopersiflantă cu intensitate sporită denunţătoare denudează
laşitatea scriitorului-autor, situat între universul factual şi ficţional,
ca poziţionare în faţa dilemei implicare/neimplicare în cursul social-politic:
„– Zoe, chera mu, dân asta grea dilemă n-am să scap/ Câte zile voi aveare,
zisei eu. De eşti un laş,/ Poţi în schimb a ta gândire omenirii să o laşi,/
Dar căznindu-te pe tine zi de zi şi strângând geana./ De te bagi, în năclăială
îţi frângi gâtul şi-ţi frângi peana…[…]/ Laş şi verme-mi spun adesea, e amar
paharul nost’./ Asta-i viaţa” [4, p. 183-184].
Epopeea e adusă drept argument elocvent al eludării militantismului
activ şi al retractilităţii în ipostaza scripturală: „Mărturie c-a alege nu-s în
stare, că amantul/ Libertăţei mai iubeşte şi-altă damă: Poesia,/ Şi ar vrea ca să
le-mpace. Când ar vrea a fi Mesia/ (Dar de cuie şi piroane i-este teamă), când
ar vrea/ Doar evanghelist să fie, despre altul a scria/ Cari el va fi jertvitul, eu sa
scriu la adăpost…” [4, p. 184].
Epurarea de vanităţi atinge şi spectacolul parodic al formării poetului
atunci când îşi autoexaminează poetica anterioară; se revede metatextual
intenţia lirică de a surprinde amorul, conferindu-i autoparodiei fronda adâncirii
problemelor estetice: „Am crezut şi eu o dată în amor. Am scris o carte/ Ce-o
găseşti în fişierul galben de la B.C.U.” [4, p. 133].
Invocarea literarităţii proprii sau chiar generarea ei transgresează limitele
textuale şi afectează demersul scriiturii în toată amplitudinea lui. Reflexivitatea
postmodernă e trucată şi ea autoparodic, afişând întoarcerea textului asupra-şi,
viziunea e mobilă, se vizualizează discursul printre ai cărui referenţi găsim însuşi
textul în literalitatea sa, ca şi în procesul enunţării şi care în spaţiul său include
şi propriul metatext: „Un poem născui în visu-mi. Iată-l îl aştern nainte:
[…]/ Eu? Pe care suferinţa l-a luat ca fiu de taină…” [4, p. 130-131].
Autoblamarea formulei anterioare, care a fost centrată pe impunerea
suprarealităţii cosmologice şi a autoreferenţialităţii, este încadrată în discursul
personajului care trăieşte criza ontologică postmodernistă: „Dar cât ai privit spre
stele, orăşean cu faţa suptă?/ Cât ai vrut ataraxia de la sânul lor să sugi?/ Greu
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căznit de vreo idee, ai pornit cândva la luptă?/ În oglinda argintată ţi-ai văzut
icoana ruptă/ Şi la ocna ta tu însuţi ai făcut din tine drugi” [4, p. 132].
Simularea disperării totale a scriitorului, coborât de la ipostaza de scriptor
al epopeii la simplu actor al scrierii de poeme tânguitoare filosofice, atinge
sunetele de frecvenţă foarte înaltă prin procedeul interferării parodice a stărilor
de criză metafizică textualizate de poemele eminesciene şi de textele ce afişează
scepticismul postmodernist al absorbţiei lumii de hiperrealitatea codului şi
a simulacrului.
Neconsolat de faptul că a fost răsturnată ierarhia prestabilită de eul-autor,
eul-personaj neînsemnat, Mircea, alege formula de autodesemnare în nuanţele
cele mai sumbre pentru a-şi recrea imaginea de sine elitistă postmodernistă
a resuscitatorului de lumi uitate. Dar şi de data aceasta zelul e compromis
imediat de discordanţa proiectării excesive a stării automistuitoare şi asupra
elementului vestimentar: „Eu? Pe care suferinţa l-a luat ca fiu de taină/ Şi pe
care nostalgia după vremi de care fugi/ L-a gonit din miezul lumii putrede,
şi ce se caină,/ Stau pe malul singuratic, învelit în marea haina/ A răcoarei şi
a ceţii, şi în zornăitul sumbru al fermoarelor/ de blugi” [4, p. 131].
Mircea Cărtărescu îşi reconsideră autoparodic decanonizarea anterioară
a lui Stănescu şi comunică sincer regretul erorii de apreciere şi ardoarea
necruţătoare de a-l demitiza pentru a se autoimpune: „(Ah, bătrâne,/ Eu privii
aceste pleoape şi strânsei aceste mâne,/ Şi vorbirăm împreună dară nu te-am
cunoscut./ Drămuiam în poezia-ţi cât e aur şi cât lut/ Făr-atunci a înţelege că
de aur doar o vână/ Dacă-n munte să găseşte stins în piatra cea bătrână,/ E tot
muntele de aur şi minune e a lumii./ Rău îmi pare de acestea, şi destul ruşine-acu
mi-i)” [4, p. 101].
Parada narcisiacă e un fel de contraatac, camuflând o strategie de apărare
a „ipseităţii” [7, p. 198] autobiografice, a plăcerii de a se autoficţionaliza.
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LEGENDA ISTORICĂ ÎN LITERATURA PENTRU COPII.
PREZENTAREA UNOR CĂRŢI DEDICATE CELOR MICI
DE SCRIITORUL PETRU DEMETRU POPESCU
Mihaela Stefănică (Stoenescu)
Universitatea „Titu Maiorescu”, Bucureşti
Petru Demetru Popescu, istoric, scriitor, publicist, profesor, s-a născut
la 29 iulie 1929, în comuna Vâlcăneşti, jud. Prahova. Licenţiat în ştiinţe
istorice şi geografie în vara lui 1952, ca şef de promoţie, optează pentru
învăţământ, devenind asistent universitar la catedra de Istorie universală
şi relaţii internaţionale până în 1958, timp în care ţine un curs de istorie
a Italiei şi a Spaniei. Este propus să plece cu o bursă la Moscova, dar refuză,
din care cauză nu mai poate rămâne în Universitate, trecând în învăţământul
secundar. Va preda la instituţii de învăţământ de prestigiu: Colegiul Naţional
„Sf. Sava” (devenit „N. Bălcescu”), liceele „Ion Neculce”, „Mihail Sadoveanu”,
„I. L. Caragiale”, „Matei Basarab”.
Pe parcursul îndelungatei sale cariere va preda în principal istorie, dar şi
geografie, filosofie, psihologie şi logică, istoria universală a artei, istoria culturii
universale, istoria religiilor, limba şi literatura română.
Activitatea sa este variată, acoperind domenii diverse: istorie,
literatură (poezie, proză, teatru), critică literară şi de artă, inclusiv artă
cinematografică, pedagogie, filosofie. Colaborează la numeroase reviste
şi ziare, dovedindu-se un publicist foarte activ. Pe linia cercetării publică
numeroase articole, referate, studii de specialitate (istorie şi metodică
a predării istoriei) în revistele: Studii şi articole de istorie, Studii de istorie,
Revista muzeelor şi Revista Scara.
Din anul 1969, când îi apare prima carte, Radu de la Afumaţi, la Editura
Enciclopedică Română şi până în prezent, Petru Demetru Popescu a publicat peste
130 de cărţi, pe lângă studii, articole, medalioane, eseuri apărute în periodice,
romane istorice, monografii.
– Studii de metodică a predării istoriei: „Lecţia despre Renaştere şi
umanism la muzeu”, „Rolul şi locul hărţii în lecţiile de istorie”, „Filmul la lecţia
de istorie”;
– Izvoare istorice comentate: Bătălia de la Posada (1330) în „Cronica
pictată de la Viena”, „Diploma cavalerilor ioaniţi (1247)”, „Inscripţia de pe
piatra de mormânt a lui Radu de la Afumaţi de la Curtea de Argeş”;
– P. Demetru Popescu este prezent în antologii cu versuri şi proză ca:
„Poarta cuvintelor” – Editura Litera, 1978, „Mamei” – Editura Didactică şi
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Pedagogică, 1977, Antologie de literatură patriotică în colaborare cu Gh. Şovu
– Editura Didactică şi Pedagogică, 1976.
– Seria Alunel, romane pentru copii („Alunel şi pofta de mâncare” –
roman pentru copii şi tineret – Editura Medicală, 1982, „Alunel vrea să înveţe
medicina” – Editura Medicală, 1987, „Sportivul Alunel”, Editura Sport-Turism,
1977, „Alunel în lumea muzicii”, Editura Paco, 1999), „Cartea cu Ghici-Ghici”
– Editura Petrion, 2001, „Ţuşca-Răţuşca” – Editura Petrion, 2000, „Ghiciori,
proverbe şi zicători” – Editura Flamingo G. D. 2005, „Legende şi povestiri
istorice I” – Editura Cuvântul Românesc, 1991, „Lecturi istorice” – Editura
Petrion, 1997.
– Scrieri cu conţinut religios: „Florile din grădina Ghetsimani” –
Editura Martha, Bucureşti, 1992 (ediţia I), 1993 (editia a II-a), „Drumul spre
lumină” (versuri) – Editura Credinţa Noastră, Bucureşti, 1994, „Cântece
la Naşterea Domnului Iisus” (versuri) – Editura Coresi, Bucureşti, 1998,
„Versuri creştine” – Editura Scara, 2000, „Biblioara copiilor” – Editura
Coresi, „Biblia în versuri” – Editura Crist, Bucureşti, 2001 (ediţia I),
Lucman, 2008 (ediţia a II-a), „Biblia pentru copilul din noi” – Editura
Crist, Bucureşti, 2001 (ediţia I), 2004 (ediţia a II-a).
Spirit enciclopedic, Petru Demetru Popescu are o operă întinsă şi variată,
acoperind domenii diverse: istorie, literatură (poezie, proză, teatru), critică literara
şi de artă, inclusiv arta cinematografică, pedagogie, filosofie, publicistică.
Valorificând o bogată documentaţie, întreaga sa operă indiferent de
domeniul abordat este vie, cu o frază cursivă, densă, comunicând ideile majore
ale timpului în care se petrece acţiunea într-un stil poetic. Evocând trecutul
într-o atmosferă romantică, specificul românesc transpare prin limbajul din
care irumpe pasiunea şi dăruirea.
În operele sale, istoria izvorăşte din personalitatea sa, din intimitatea
sa sufletească, romanele, nuvelele, schiţele, povestirile, legendele dedicate
în special copiilor şi tineretului urmează acelaşi adevăr unic, cu pasiunea şi
voluptatea povestitorului care pune la temelia lor tradiţiile folclorice, creând
imagini de o mare sensibilitate şi căldură. Fie că evocă personaje istorice
reale (Decebal, Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare, Brâncoveanu, Alexandru
Ioan Cuza, Moş Ion Roată, Ecaterina Teodoroiu etc.), fie eroi imaginaţi
(Mândricel, oşteanul lui Vlad Ţepeş, Mirişte, căpitan din oastea lui Mircea
cel Bătrân, Dobromir, zugrav de Voroneţ, Zor, micul şi viteazul dac, şi atâţia
alţii), căldura sufletească ce răzbate din povestire rămâne aceeaşi, vădind
marea iubire a scriitorului pentru cinstirea strămoşilor, a tradiţiilor, a legilor
şi a datinilor acestui pământ românesc.
Înflorind naraţiunea cu nenumărate figuri de stil, Petru Demetru
Popescu îşi dezvăluie nu numai talentul de povestitor, dar şi de poet deosebit
de sensibil: „Parcă şi soarele din înalt stătu pe loc pentru câteva clipe. Parcă
şi codrul îngheţă înfiorat în frunzele sale. Până când se auziră într-un ropot
necruţător bulgării de pământ ce se rostogoleau în ţipetele tăcerii” (Lecturi
istorice – „Dreptatea din poiană”, p. 80, Editura Petrion).
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Imaginile sunt atât de pregnante încât „vedem” filmul fiecărei bătălii,
„simţim” bucuria izbânzii în luptă sau durerea morţii vitejilor ce se jertfesc
pentru ţară, pentru libertate şi demnitate: „Durerea morţii îl pătrundea însă tot mai
mult, Vâltoraş, cu privirile înceţoşate desluşi totuşi în locul acela, numit Posada,
o lumină orbitoare. Crestele începură să crească şi să se sumeată spre tăriile
cerului. Odată cu crestele, creşteau şi românii, braţele lor prăvăleau asupra
vrăjmaşului bolovani uriaşi şi trunchiuri de copaci. Şi visul şi ultimile zvâcniri de
viaţă ale lui Vâltoraş prindeau din zbor vocea puternică a lui Basarab ce străbătea
văile. Semăna cu glasul buciumului care vestea până departe independenţa unui
neam de viteji”.
Prin întreaga sa operă, scriitorul Petru Demetru Popescu urmăreşte efectul
moral asupra cititorilor, cu precădere a celor mici, cărora pana sa înaripată le
transmite mesajul instructiv, educativ şi artistic, idealurile româneşti dintotdeauna,
frumuseţea interioară şi demnitatea, precum şi credinţa în Dumnezeu.
În general, un scriitor, după ce îşi încearcă posibilităţile de creaţie, se
opreşte asupra unuia din domenii: poezie, proză sau dramaturgie. În cazul poeziei,
fiecare abordează o gamă mai largă sau mai restrânsă, optând pentru forma în
care se exprimă cel mai bine şi care să-l reprezinte. În cazul prozei, în funcţie de
inspiraţie şi suflu, mai lung sau mai scurt, mai sintetic sau mai complex, preferă
schiţa, nuvela sau romanul. În privinţa dramaturgiei, scriitorul are la dispoziţie
tragedia, comedia, drama sau piesele de evocare istorică, alegând una sau mai
multe forme de manifestare a talentului şi a temperamentului său.
Dacă înclină spre critica sau istoria literară, poate alege eseul sau studiul
în specialitatea respectivă. A doua particularitate a elecţiunii se fixează asupra
vârstei cititorilor, cărora li se adresează; pornind de copiii foarte mici şi mici
(până în clasa a II-a), apoi celor din clasele II-IV primare, elevilor de gimnaziu,
deci în perioada preadolescenţei, adolescenţilor din clasele de liceu, tinerilor cu
vârste cuprinse între 20 şi 30 de ani sau maturilor. Cel mai greu de încercat este
cel care scrie pentru cei foarte mici şi mici din cauza restricţiilor impuse de un
limbaj adecvat acestei perioade de vârstă.
Petru Demetru Popescu este unul din scriitorii care abordează toate genurile
şi speciile literare şi nu numai atât. El reuşeşte să ţină seama de particularităţile
de vârstă, fiecare dintre creaţiile sale fiind încadrată exact în registrul pe care şi-l
propune. Încă din anii ’70, scriitorul P. D. Popescu este preocupat de segmentul
de vârstă 7-10 ani, clasele I-IV, prin alcătuirea de texte literare pe care le publică
în culegeri (vol. I şi II) la Editura Didactică şi Pedagogică, 1977-1978, precum şi
de formarea artistică a acestor mici elevi prin volumul „Teatru şcolar”, publicat
la aceeaşi editură în 1979. Preocupat de a trezi în micii săi cititori dragostea de
lectură, textele sunt scurte, vocabularul întrebuinţat este pe înţelesul copiilor de
vârstă mică, dar farmecul ce se degajă din fiecare frază îi încântă şi le modelează
psihicul şi emoţiile.
Urmărind îndeaproape, ca un grădinar grijuliu, creşterea şi dezvoltarea
micilor „răsaduri”, scriitorul-pedagog publică povestiri istorice, pentru a-i
ajuta pe cititorii săi din clasele primare şi pe cei ajunşi în clasele de gimnaziu
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să înţeleagă şi să iubească atât istoria neamului nostru, cât şi istoria universală
(Istoria pentru copii. Lecturi pentru clasele primare şi gimnaziale, Editura
Niculescu, 2001). Continuă să-i urmărească şi în anii de liceu, pregătindu-i şi
din punct de vedere artistic cu piese istorice pe care aceştia le vor interpreta fie
în cadrul serbărilor şcolare, fie în afara lor, ca activitate de sine stătătoare.
Revine în 2000 la cei foarte mici, din grădiniţă, cu „Ţuşca-Răţuşca”,
„Cartea cu Ghici-Ghici” (2001), „Alfabetul în versuri şi imagini” (2001),
„Povestea lui Moş Crăciun” (2000 şi 2005). Tot în 2005, publică „Ghicitori,
proverbe şi zicători” la Editura Flamingo.
Scrise în cuvinte simple, pe înţelesul celor foarte mici, ghicitorile sunt
grupate pe tematici:
– Anotimpurile:
„Când ghicelul
Încolţeşte
Şi neaua albă
Se topeşte?”

„Când dogoreşte
Mândrul soare
Şi e căldură
Foarte mare?”

„Când culesul
E în toi
Şi la şcoală
Mergem noi?”

După cum observăm, accesibilitatea limbajului şi rima uşor de memorat
fac ca aceste ghicitori să poată fi spuse de copiii mici fie la serbări din cadrul
grădiniţei, fie în orice altă împrejurare în care copilul să-şi arate talentul şi
abilităţile intelectuale.
Trecând apoi la copiii din clasele primare, Petru Demetru Popescu îi
face să înveţe şi să reţină din joacă informaţii despre eroi, fapte şi monumente
importante, istorice sau literare:
„În munţi mândra capitală
Apărat-a fost ca fală
De daci până la sfârşit.

Spuneţi voi cum s-a numit!”
(Sarmizegetusa)

Modelând cu răbdare mintea şi sufletul copiilor prin aceste cărţi, îi
pregăteşte să înţeleagă mai bine istoria neamului nostru prin povestiri pline de
învăţăminte, scrise cu inima, din care răzbate la fiecare cuvânt dragostea fierbinte
de ţară şi de oamenii trăitori pe meleagurile ei.
În cartea sa „Istoria pentru copii – povestiri strămoşeşti”, Petru Demetru
Popescu zugrăveşte două portrete de copii-eroi: Tarbos, mândrul copil dac de
nouă ani, cu ochii „albaştri şi senini ca azurul cerului”, şi Florică, fiul pădurarului,
„cam de zece ani”, călăuza domnitorului Mircea cel Bătrân prin codrii Vlăsiei.
Caracterizarea copilului Tarbos e concisă şi lineară. Învăţat de către tatăl său,
care tocmai căzuse în lupta cu romanii, a mânui bine paloşul, copilul „ar fi vrut
să aibă patru braţe ca să se bată şi în locul tatălui său”.
Gata să fie străpuns de suliţa unui roman, micul Tarbos, „mai ager ca
soldatul”, sări în lături, făcându-l pe roman să izbească zidul cu suliţa, care
astfel se frânse, iar eroul de-o şchioapă „îl lovi cu paloşul în creştet pe duşman”.
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Un alt soldat se pregătea să sară zidul cetăţii Sarmizegetusa şi să-l ucidă pe cel
care i se părea o pradă uşoară. „Dar Tarbos nu lăsă clipa să zboare”, se transformă
el însuşi în armă, izbindu-se cu atâta putere de soldatul aflat pe marginea zidului
încât acesta „se clătină şi căzu peste zid în hău” şi „odată cu el şi viteazul dac” de
numai „nouă primăveri”. În fraze scurte şi percutante, autorul ne face să „vedem”
scena ca într-un film; comparaţia folosită pentru a ilustra sfârşitul micului erou:
„căzuse precum cad stelele pe cer” îndepărtează mintea copiilor de la o scenă
violentă, trimiţându-i în poveste şi legendă.
Încheierea, într-o singură propoziţie, cade ca o sentinţă şi un îndemn:
„Prin astfel de jertfe netemătoare s-a clădit marea istorie a acestui pământ!”.
Adjectivul „netemătoare” alăturat substantivului „jertfe” atrage atenţia asupra
curajului deosebit, dar figura de stil e mult mai percutantă.
O altă figură de copil, ce îşi va învinge frica de a merge prin pădure la
apropierea furtunii, întâlnim în povestirea „La ceas de cumpănă”, din acelaşi
volum. În timpul unei vânători „prin codrii nesfârşiţi ai Vlăsiei”, domnitorul
Mircea cel Bătrân cu alaiul său vânătoresc se rătăcesc şi sunt scoşi la drum
drept de copilul pădurarului, pe nume Florică, un „băietan” ce avea „cam zece
ani, sau ceva mai mult”. După ce îşi îndeplineşte rolul de călăuză, domnitorul
îi mulţumeşte, sărutându-l pe frunte „drept răsplată” şi urându-i „noroc şi
fericire”.
În încheiere, autorul găseşte şi de astă dată cuvântul potrivit pentru
a caracteriza lipsa de frică a copilului: „Florică sărută mâna lui Mircea, se întoarse
şi păşi fără şovăire în pădure”.
Pentru a puncta cu mai multă forţă, repetă aceste cuvinte, punându-le pe
seama domnitorului, proiectându-le în viitor: „Nu va trece mult şi aşa cum s-a
aruncat în primejdie ca să ne vină în ajutor la ceas de cumpănă, tot astfel se va
avânta în lupta fără şovăire!”.
După cum observăm, Petru Demetru Popescu îşi cumpăneşte bine
cuvintele, alege figurile de stil cele mai potrivite pentru a transmite mesajul
către micii săi cititori. Unele dintre personaje apar în mai multe legende sau
chiar subiectul se poate repeta, dar mereu sub altă formă: succintă pentru cei
mici, în care scriitorul foloseşte cuvinte de circulaţie generalizată în limbă, cu
sensuri bine cunoscute, evitând termenii dificili, cu fraza scurtă, sau dimpotrivă,
sub o formă îmbogăţită, cu termeni cu registru mai bogat, cu combinaţii de
cuvinte din care reiese originalitatea de expresie a autorului, pentru cititorii de
vârstă mai mare. Dialogurile creionate în legendele sale, felul în care vorbesc
personajele sunt principalele mijloace folosite de autor pentru a le caracteriza.
Alegerea cuvintelor şi a figurilor de stil asigură tonul plin de densitate, de
înaltă ţinută, ducând la înţelegerea mesajului fundamental al operei, cu o forţă
de sugestie remarcabilă.
Vocaţia de profesor, moştenită din familie, face din scriitorul Petru
Demetru Popescu un modelator de caractere. Sub condeiul său, litera moartă
prinde viaţă, ca sub lumina reflectoarelor, apar din negura vremurilor, din
protoistorie, artişti ce împodobeau pereţii peşterilor cu desenele lor uimitoare,
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cioplitori în piatră, vânători, tineri cutezători şi bătrâni înţelepţi, femei şi copii
plini de vitejie, oşteni şi domnitori dârzi, cu dragoste de ţară şi de neam, pilde
vii însufleţite de eroism şi demnitate.
Ceea ce îl deosebeşte pe profesorul scriitor şi poet este tocmai faptul
că evocarea istorică e realizată cu mult talent, dublat de pasiune şi dăruire,
eliminându-se astfel retorismul şi didacticismul, datorită căldurii sufleteşti
a narării. Numeroasele volume de povestiri şi legende istorice, unele dintre ele
intrând în bibliografia obligatorie a elevilor mici şi mai mari, au contribuit la
trezirea, în sufletele generaţiilor de copii, a sentimentelor naţionale şi a gustului
pentru lectură.
Cărţile lui Petru Demetru Popescu au calitatea de a oferi copiilor modele
demne de urmat. Astfel, în librării, cărţile cu subiect istoric, povestirile şi legendele
scrise de Petru Demetru Popescu se epuizează repede. Deci optimismul său este
întemeiat, iar aproape cinci decenii de muncă neobosită în modelarea minţilor,
dar mai ales a sufletelor tinerelor generaţii îşi vor spune cuvântul.
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NICOLAE DABIJA ŞI LUMEA DE BASM
A CĂRŢILOR PENTRU COPII
Elena TAMAZLÂCARU
Institutul de Filologie al AŞM

Spaţiul activităţii literare a scriitorului Nicolae Dabija include fericit
şi literatura pentru copii. Cărţile Poveşti de când Păsărel era mic [1] şi Alte
poveşti de când Păsărel era mic [2] sunt destinate grădiniţelor, copiilor din
grupa preşcolară, precum şi celor din clasele I-II ale instituţiilor primare de
învăţământ. Sunt scrise şi editate aceste Poveşti… în perioada când la noi, în
Basarabia, în domeniul literaturii pentru copii, pe lângă cea sovietică, cum ar fi
povestirile despre război, luptele de partizani, despre eroi ai perioadei sovietice,
printre care şi Pavlik Morozov, despre pionieri, pe lângă salvatoarea literatură
universală pentru copii, în traducerea scriitorilor noştri – poveşti de Perrault,
Andersen, Rodari, fraţii Grimm etc., pe lângă literatura clasica rusă şi cea
a popoarelor din spaţiul sovietic, pe atunci, în literatura noastră, printre multe
cărţi tributare perioadei nefaste, erau şi culegeri de poveşti populare, inclusiv
străbunele, frumoasele şi înţeleptele noastre poveşti şi basme, culegerile de
poveşti şi de folclor, editate şi reeditate, ale folcloristului Grigore Botezatu,
Poveştile lui Moş Trifan, un povestitor de mare talent de prin părţile Edineţului,
şi ele citite şi reeditate. Foarte căutatele, inegalabilele poveşti şi neîntrecutele
Amintiri din copilărie ale lui Ion Creangă, minunatele poezii ale lui Mihai
Eminescu, adunate sub titluri de carte cum ar fi Somnoroase păsărele, Revedere,
„Fiind băiet…”, Codrule, codruţule etc.
În acei ani pe rafturile bibliotecilor apăreau şi-şi aşteptau cititorul
şi cărţile pentru copii ale lui Grigore Vieru – Alarma (1957), Muzicuţe
(1958), Mulţumim pentru pace, Soarele cel mic, Făguraşii (1963), Duminica
cuvintelor (1969) şi atâtea altele, şi ale lui Spiridon Vangheli – În ţara
fluturilor (1962), Băieţelul din coliba albastră (1964), Isprăvile lui Guguţă
(1967), Ministrul bunelului (1971), Columb în Australia (1972), Guguţă –
căpitan de corabie (1979) etc., cărţile altor scriitori. Iar cărţile pentru copii
semnate de Vieru şi Vangheli au fost traduse în mai multe limbi şi distinse
cu importante premii naţionale şi internaţionale, printre care se numără şi
Diploma de onoare „H. Ch. Andersen” a Consiliului Internaţional al Cărţii
pentru Copii şi Tineret – în 1974 a fost decorat Spiridon Vangheli şi în
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1988 – Grigore Vieru. Aceste şi alte cărţi semnate de mai mulţi scriitori şi
traducători erau prezente în literatura română din Basarabia acelor ani, lor
li se asociază şi cele scrise de mai tinerii Nicolae Dabija, Aurel Scobioală,
Titus Ştirbu, Constantin Dragomir, Claudia Partole ş.a.
Placheta Poveşti de când Păsărel era mic, cu subtitlul Bătălia de la Nuiaua
unde mi-am pierdut luleaua, este o reuşită încercare de a-i familiariza pe copii,
de a-i captiva cu ajutorul poezioarelor, al micilor povestiri şi poveştilor moderne,
interesant, original şi ingenios alcătuite, în care se povesteşte chiar despre ei în
interacţiune cu lumea şi natura înconjurătoare.
Pornind de la importantele detalii de abordare a problemei limbii
române în perioada dictaturii comuniste, analizăm şi a doua carte, un fel de
volum doi, Alte poveşti de când Păsărel era mic. Cartea apare în 1984 şi începe
cu o „joacă neinteresantă” propusă de Tăticul – cea „de-a cine-i cel mai
cuminte”. Acţiunea se desfăşoară în partea întâi tot în zona rurală şi tot în
perioada estivală, cea dulce a anului: „Când se coc cireşele satul e plin cu
nepoţei, sosiţi de la oraş: în fiecare cireş câte doi-trei orăşeni…”. De data
aceasta povestea are loc în satul Cireşi, şi Păsărel, împreună cu surioara sa
mai mică, Doiniţa, şi cu Tăticul nu pot fi în altă parte decât în ospeţie la bunici.
Proze mici şi pline de vesel şi necesar tâlc alternează cu poezioare vesele şi
ele, uşor moralizatoare, în care îi întâlnim pe Bobică, „frate cu Bobică”, Sile
Nistru, Ghiţă Alviţă, Lică Ulcică, Ionel Şurubel, Nică-Urzică, Nae-Pălărie-dePaie, cei doi fraţi Uţu şi Nuţu, Ilieş de la Cireşi, Lenoşel, Tândală. Şi facem
neapărat cunoştinţă cu acest personaj cu nume celebru, folcloric, într-o poezie
monorimă de croială haiku: „Nu-l cunoaşteţi pe Tândală?!/ Iată-l, s-a pornit
la şcoală:/ Cu-n papuc şi cu-o sandală…”. Mai sunt câteva nume de copii
expresive, drăguţe, ce seamănă mult cu porecle inspirate, poate adecvate şi chiar
meritate. Mai sunt şi alţi copii, mai sunt şi alţi adulţi, printre care bunicii lui
Păsărel şi ai Doiniţei, moş Ilie, moş Şoşon şi nepotul Şoşonică, moş Asmaţuchi.
Copiii se joacă în ograda bunicilor, în sat şi în pădurea de alături, de la marginea
satului. Este universul în care cunosc minunata lume înconjurătoare, pe cea
a necuvântătoarelor: „Fug găinile grămadă/ Speriate prin livadă;/ Umblă-o
cuşcă prin ogradă…/ Vai! Grivei în zi cu soare/ Umblă cu cuşca-n spinare!”
e ultimul catren, deznodământul poezioarei despre prietenul tuturor copiilor,
câinele Grivei, care îl imită pe melcul „gospodar” pentru faptul că umblă
„cu casa în spinare”. Mai văd copiii („băieţii, cucuieţii”) şi farfurii zburătoare,
şi farfurii nezburătoare, fac cunoştinţă cu personaje de poveste. Partea întâi,
intitulată În satul bunicilor, se încheie cu întâmplarea fantastică în care Păsărel
face cunoştinţă cu Zâna cea Bună, deghizată într-o bătrânică pe care o ajută
să ducă desagii, şi care, auzind că băiatului îi plac poveştile, îi dăruieşte,
drept recompensă, o floare fermecată.
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Conform „protocolului poveştilor”, partea a doua a cărţii se dovedeşte
a fi o adevărată provocare atât pentru copii, cât şi pentru părinţi, profesori.
Cu ajutorul visului, al floricelei, al cuvintelor fermecate „Floare de pe creste,/
Du-mă în poveste…”, Păsărel porneşte într-o călătorie de invidiat şi ajunge în
Ţara-fără-Poveşti, pe care, până la urmă, o transformă în Ţara-cu-o-SingurăPoveste. De acolo ajunge, pe rând, în Ţara Jucăriilor, în Ţara Florilor, în Ţara
Suciţilor, care se scrie neapărat Araţ Roliţicus. Urmează Ţara Leneşilor, Ţara
Nespălaţilor, Ţara Lăudăroşilor, Ţara Fricoşilor, Ţara Uitucilor. După care
urmează şi alte ţări, alegorice, desigur, unele dintre ele chiar foarte interesante,
„una mai frumoasă decât alta”. Acolo micul nostru erou a aflat foarte multe
lucruri curioase, printre care şi că: „Rochii se trimit fetiţelor/ Din Ţara
Rochiţelor,/ Şi-ncă tunici – piticilor/ Din Ţara Tunicilor,/ Şi papuci uitucilor/
Din Ţara Papucilor,/ Şi mănuşi mătuşilor/ Din Ţara Mănuşilor,/ Şi-ncă galoşi
moşilor/ Din Ţara Galoşilor,/ Se trimit însă des,/ Dacă-s cuminţi, mai ales,/
Şi-ncă băietanilor./ Şi-ncă fetişcanelor/ Ani din Ţara Anilor:/ Ieri aveau un an
sau doi – / Băieţeii işti vioi/ Sau aste fete frumoase – / Azi au tocmai cinci sau
şase,/ Ieri erau mici-mititei,/ Azi pot citi singurei – / Cartea asta-i pentru ei”, ne
spune şi textul intitulat O mică incursiune din partea autorului [2, p. 47].
Tot câte o „mică incursiune din partea autorului”, câte o mică bijuterie
cam la tot pasul. Povestea lui Nătăfleaţă-Făt-Frumos, în expunerea lui Păsărel
pentru prinţul moştenitor din Ţara-fără-Poveşti, ni-l prezintă pe Nătăfleaţă, fiu
de crai, prinţ care în fiecare seară citea basme „despre sine şi isprăvile sale”,
despre viitoarele sale isprăvi, printre care ar fi preconizate şi învingerea Zmeului,
„ieşit la pensie”, şi eliberarea soarelui, şi cea a Ilenei Cosânzeana. Dar care
Nătăfleaţă-Făt-Frumos „debutează” cam aşa, când porneşte la fapte vitejeşti:
„A căzut de pe cal jos…/ Nătăfleaţă voievod/ A căzut cu nasu-n glod…/ Şi-acum
stă sub sălcioară/ Şi plânge de se omoară…/ Căciula i-i sub podeţ./ Un papuc e-n
pădureţ…/ …Dânsul e-ntre nătăfleţi/ Cel mai mare călăreţ!” [2, p. 38]. După care
urmează o „precizare»” în proză: „Apoi Nătăfleaţă s-a pomenit legat de şa să nu
cadă, calul legat de Nătăfleaţă – tot ca să nu cadă şi cu blagoslovenia părinţilor
a fost trimis în lume…”. Dar cine are, la început de cale, mai multă experienţă
de viaţă? Chiar de e singurel în faţa destinului măreţ prezis de stele, chiar dacă
este „legat de şa să nu cadă” şi chiar dacă ţine legată de el mârţoaga „tot ca să nu
cadă!” Nu putea nici în ruptul capului Nătăfleaţă-Făt-Frumos să rateze biografia
glorioasă prezisă de „zodieri”, „cititori în stele” şi „astrologi împărăteşti”. Mai
ales că întâlneşte în pădure prieteni devotaţi din alte poveşti – pe Flămânzilă, pe
Setilă, pe Gerilă. Apoi cu toţii îl întâlnesc pe Ochilă, „frate cu Fugilă, văr drept
cu Zorilă, văr de-al doilea cu Murgilă, strănepot lui Păsări-Lăţi-Lungilă, ceva
neam cu Sărilă şi cunoscut bun cu Pumnilă…”. O echipă, în termeni moderni,
cu care poţi să porneşti la drum. Ochilă este acel care vede peste „trei păduri,
douăsprezece dealuri, cinci câmpii şi opt râuri” palatul Zmeilor, chiar odaia în
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care arde focul în sobă şi unde aşteaptă o masă mare şi bogată, întinsă special
pentru oaspeţi. În drum, pe parcursul celor patruzeci şi nouă de zile şi nopţi, dau
de „mai multe săgeţi indicatoare”, orientate spre mai multe împărăţii cu împăraţi
„de toate culorile”, cum ar fi culorile verde, roşu, galben, iar albastrul lipseşte
strategic. Ţările prin care trec pe rând au cerul vopsit în culorile împărăţiei,
soarele, oamenii, copacii, frunzele, până şi zâmbetele şi glumele – toate,
toate au culoarea împăratului mai-mare peste împărăţia de culoarea respectivă.
După patruzeci şi nouă de zile, cum menţionam, dau eroii noştri de tulpina uriaşă
a unui copac uriaş cu o scorbură uriaşă, în care locuieşte un om, o pocitanie,
cu jumătate de nas, jumătate de frunte, jumătate de faţă. Şi sugestia e evidentă.
Acel „Jumăta… O” e „Jumătate-de-Om”, care rosteşte doar jumătăţi de cuvânt,
le spune că palatul Zmeului este după alt copac uriaş. Ca să înconjoare tulpina lui
au avut nevoie de „şapte zile şi şapte nopţi”. Ajung eroii noştri cu tot cu aventura
lor la un lac, care se dovedeşte a fi, spre bucuria lor, unul cu apă obişnuită – nici
tu cu Apă Vie, dar nici cu Apă Moartă, ajung şi la trei palate – de aur, de argint
şi de sticlă. Îl văd pe Zmeul pensionar cum „studia biografia” lui Nătăfleaţă-FătFrumos, exact în clipele când la uşile palatului său de sticlă, împreună cu ortacii,
era chiar prinţul Nătăfleaţă-Făt-Frumos.
Povestea ce „se cotileşte” „la vale” trebuie neapărat prinsă din
rostogolire, citită şi povestită şi altor copii de toate vârstele. Cu atât mai mult
cu cât Păsărel, călătorind din poveste în poveste, vede şi povesteşte, ca un
adevărat şi talentat reporter, ce se întâmplă şi în alte poveşti din alte pagini ale
cărţii: la Casa pitulicii care a căzut din „frasinul înalt” când „a trecut un vânt”,
probabil alt „netrebnic Vânt”, ca cel din cartea anterioară, vin la clacă „din
pădurea-n rouă” şi „sitarul, lemnarul”, şi „scatiul, geamgiul”, şi „alunarulşindrilarul”, şi „alunelul-drănicerul”. Claca este comparată, la început, cu un
„mare tărăboi – lucrul e în toi” la care participăm, bineînţeles, şi noi: „Coţofana
zdruncovana/ Văruieşte cu pana,/ Piţigoiul-bondocul/ Trage brâie cu ciocul,/
Rândunica-ucenica/ Muruie cu scândurica,/ Grangura-grănguriţa/ Desenează
cu codiţa,/ Ciocârlia-lia/ Lucrează cu mistria,/ Scatiul e şi el grozav – /
Nu ştiaţi că e zugrav?!” [2, p. 46]. Printre participanţi vedem turturica, cioara,
mierla, ciuful, buha, botgrosul, vrăbiuţa care „Moaie periuţa…/ Cu mistria şi
găleata,/ Iată, şi căsuţa-i gata!”.
În Ţara Florilor, capitol pentru care Nicolae Dabija ar putea fi
aplaudat chiar şi de Vasile Alecsandri, participăm la o nuntă la care nuntaşii
se adună de prin toate poienile, ogrăzile şi pastelurile, iar o ochioasă şi
curajoasă „vâzdoagă cepeleagă/ Îşi legăna safirele: – T-t-r-ăiască m-mirele,/
T-trandafirele!/ Şi c-coniţa mireasă – / R-ruja preaf-frumoasă!”. Un original
şi preţios capitol floral, scos din ierbare, manuale de botanică şi enciclopedii,
având în vedere că mai multe păsărele de prin părţile noastre copiii le-au
cunoscut reparând căsuţa pitulicii.
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Vorba marilor poveşti: „Poveste, poveste, până la urmă mai este…”.
Cităm amplu din capitolul intitulat În Ţara Uitucilor: „Chiar la intrarea-n acea
ţară văzu la o răscruce denumirea ei scrisă pe o coajă de copac:/ Ţara…/ dar mai
mult nu scria nimic altceva. Se vede că cel care scrisese uitase pe la mijloc ceea
ce vruse să scrie. Nu dovedi însă băiatul să se dumirească prea bine unde se află,
că o ceată de oameni se şi ivi ca din pământ înaintea lui. Imediat începu să cânte
o fanfară, de undeva a fost adusă şi aşezată în faţa lui o tribună, iar un omuleţ
scoase un referat din sân şi începu a citi:/ Necunoscutule, bine ai venit,/ Ici, la
întretăierea răscrucilor,/ De unde începe negreşit/ Ţara Uit… Uitucilor…/ Toată
lumea prezentă bătu din palme. Oratorul rupse imediat din poiană un buchet de
flori, care creşteau aici cu prisosinţă, şi i-l înmână lui Păsărel…/ – Bun venit în
Ţara… , zise acesta, apoi desfăcu papirusul cu discursul lui, căută un timp cu
privirea prin el, până găsi ceea ce căuta, apoi continuă: – … Uitucilor!/ – Ţara
noastră, continuă el, e minunată… Ea are multe dealuri şi văi… Se opri parcă
întru a-şi aminti ceva, unde cresc o mulţime de peşti… mai făcu o pauză: – Pe
care i-au mâncat buneii noştri… şi iar se opri… – buneii noştri care… nu suntem,
de altfel, siguri, dacă au existat cu adevărat… Fiindcă noi… am distrus totul
după ei: cărţi, legende, scrisori, amintiri, vise… Am lăsat numai discursul acesta,
cu care întâmpinăm oaspeţii ce vin în fericita Ţară a…, iar caută un timp cu ochii
prin papirusul său… Uitucilor… Căci numai… ea, uitarea, te face fericit… Te
eliberează de griji, nevoi, datorii, dureri, bucurii inutile… Te face să trăieşti cu
adevărat… Ţara noastră se mai cheamă… din nou căută ceva cu privirea prin
papirusul său – Ţara Oamenilor Fără Memorie. Copiii în şcolile noastre învaţă,
onorate străin, să uite, adică dezvaţă ceea ce puteau învăţa cumva din greşeală
la vârsta lor fragedă, când prind vrute şi nevrute… E foarte greu să uiţi totul,
de unde vii, încotro te duci, cine e maică-ta, cine e copilul tău, ce zi e azi, ce
va fi mâine… Dar noi am trecut peste toate greutăţile şi îţi putem comunica cu
mândrie că avem ajunsuri de seamă în acest domeniu… Chiar pe dumneata, iată,
am şi uitat, multcinstite străin, te întâmpinăm în ţara noastră sau te petrecem din
ea?…/ – Mă petreceţi…” [2, p. 66-67]. Întâmplător sau ba, următoarea ţară în
care ajunge Păsărel este Ţara Proştilor…
Prima carte este în versuri – Poveşti de când Păsărel era mic, cea de-a doua
– Alte poveşti de când Păsărel era mic – e una mixtă: scrisă în proză cu elemente
de poezie, sunt şi capitole scrise în versuri: „Un gând-gând-gând-gândac de
câmpie/ Făcea studii de filologie,/ Şi-i explica cu mult zel/ Unui gândac mititel/
ce-l asculta posac:/ «Cuvântul gând/ Provine de la gândac/ Şi nu gândăcel,/
Vâră, dragă, în cap….» (Mai poţi să te superi pe el?!)” [2, p. 71]. Poezioara
este parte componentă a capitolului Ţara Gândăceilor, urmată de capitolul Ţară
ploioasă, o mică proză despre ţara peste care ploua „de o mie trei sute nouăzeci
şi unu de ani, o lună, două săptămâni şi trei zile”. În Ţara-fără-de-nume Păsărel
întâlneşte un băiat cu numele Nimeni, care era al Nimănui, din satul Nicăieri…
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La acelaşi capitol al cunoştinţelor noastre în materie de geografie mai există şi
Ţara Nămeţilor, Ţara Alviţelor, Ţara Oamenilor de Ceară, Ţara de Mămăligă,
făcută de un rigă care are o cotigă fără de roată… Ţara Bărboşilor, Ţara
Oamenilor Bătrâni, Ţara Oamenilor Stranii… Alegoriile la care recurge
autorul sunt suficient de transparente şi constituie adevărate acte de curaj
civic, orientate fiind spre trezirea conştiinţei naţionale, reîntoarcerea la valori
şi îndepărtarea regimului de ocupaţie.
Cărţile pentru copii de Nicolae Dabija – în 2008 a mai apărut o cărţulie de
poezioare pentru cei foarte mici cu titlul Bondari cu motor – sunt de ficţiune, de
factură fantastică, bine împletite cu incursiuni captivante şi cognitive din lumea
contemporană în cea a trecutului, apoi în cea a fantasticului, adevărate evadări
în miraculosul din poveste: „Atitudinea accentuat jucată a autorului, capacitatea
de a se sustrage cu repeziciune de la o linie de subiect şi de a-l angaja în alta,
de a spori sensibilitatea lingvistică şi artistică fac ca aceste două lucrări, concepute
în stilul pătăraniei populare, să aibă un loc important în creaţia lui Nicolae Dabija”
[3, p. 153]. Relativ ample ca proporţie, cu eroi principali care sunt chiar copiii
autorului în perioada când erau mici – Păsărel (Dorin) şi Doiniţa –, ei cunosc lumea
prin experienţa personală, adică prin jocurile pe care şi le organizează singuri,
cu ajutorul Tăticului, al ambilor părinţi, al bunicilor. Sunt scrise într-o frumoasă
şi bogată limbă, oferind pe parcurs şi excepţionale imagini lingvistice, compuse
din repetiţii, frământări de limbă, bine dozate ca proporţie, cuvinte arhaice, cu
aspect de cronică şi letopiseţ, cuvinte greu de pronunţat, dar care impun exerciţiul
pronunţiei, originale alternări de fraze contemporane cu cele de provenienţă
istorică şi folclorică etc., etc., etc.
De observat că în cărţile lui Nicolae Dabija nu există octombrei sau
pionieri, nici tineri comsomolişti.
La o eventuală reeditare, foarte necesară, de altfel, prin dabijiana lume de
basm a cărţilor pentru copii ar fi repuse în circuitul valoroaselor lecturi pentru cei
mici lucrări de ţinuta celor scrise de Grigore Vieru şi Spiridon Vangheli, dacă e să
ne raportăm doar la contextul literar basarabean, spaţiu care la capitolul literatură
pentru copii este unul de referinţă. Iar Nicolae Dabija şi în acest vast şi important
domeniu se impune ca un scriitor de primă mărime.
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ABORDĂRI TEORETICO-LITERARE ŞI LINGVISTICE ALE
RAPORTULUI PERSPECTIVĂ – MEDIERE
Elena Ţau
Universitatea de Stat din Moldova
Teoretizările actuale ale perspectivei narative, dincolo de nu puţine
deficienţe de conceptualizare şi interpretare a ei, precum şi dincolo de „haosul
terminologic” [cf. 1, p. 23-35; 2, p. 88-112; 3, p. 340-344] în care se complac unii
autori, au meritul incontestabil de a fi repus în atenţie, din unghiuri noi, probleme
importante ale categoriei discutate, una dintre care e rolul acesteia în determinarea
caracterului mediat al reprezentării literar-artistice, al transmiterii narative.
Cei mai mulţi naratologi, atât teoreticieni ai literaturii şi artei, cât şi lingvişti,
plecând de la premisa că problema respectivă este capitală pentru studiul
narativităţii, încearcă să-i urmărească manifestările concrete în structura
integratoare a operei, însă o abordează în mod diferit.
Abordările medierii (denumite uneori şi intermediere) ale naratologilor de
formaţie literară şi/sau estetico-filosofică se înscriu cu preponderenţă în tradiţia
imanentistă, proeminentă încă de la începutul secolului al XX-lea, potrivit
căreia realitatea reprezentată în discurs este considerată, în spiritul doctrinei
filosofice milenare a imanentismului, o proiecţie exclusiv a conştiinţei care
„observă”. Să ne amintim că, pentru Henry James, „observatorul” (naratorul
sau personajul-reflector), din unghiul căruia sunt înfăţişate evenimentele şi
personajele romanului, constituie un „centru al conştiinţei”. Iar pentru Jean
Pouillon, care dispune aproximativ de aceiaşi termeni, doar că în formula
lui Jean-Paul Sartre, instanţa narativă, în funcţie de tipul său, identifică
„o conştiinţă” fie „reflexivă”, fie „ireflexivă”. Indiscutabil, fiind trecute
printr-o atare conştiinţă, faptele povestite sunt neapărat percepute (apreciate,
judecate) dintr-un anumit punct de vedere, ceea ce legitimează medierea lor.
Pentru a argumenta acest adevăr, exegeza naratologică literară face nu o dată
recurs la ideile imanentiste ale lui Kant. Astfel, cercetătoarea germană Käte
Friedemann, contestând (în Die Rolle des Erzählers in der Epik, 1910, 1965)
existenţa, în opera epică, a unei obiectivităţi înţelese ca nemediere de către
conaţionalul său, teoreticianul şi prozatorul Friedrich Spielhagen (cf. Beiträge
zur Theorie und Technik des Romans, 1883, 1967), notează că în scrierea narativă,
spre deosebire de cea dramatică, medierea este sine qua non, deoarece aici
naratorul, fiind cel ce înregistrează, simte, evaluează, „simbolizează perspectiva
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epistemologică devenită curentă pentru noi încă de la Kant, conform căruia noi
percepem lumea nu aşa cum este, ci mai degrabă aşa cum a trecut aceasta prin
mediul unei conştiinţe (subl. n. – E. Ţ.) care observă” [trad. apud 4, p. 25-26].
Această concepţie imanentistă a perspectivei (punctului de vedere,
focalizării) cunoaşte o largă extensiune în naratologia din a doua jumătate
a secolului al XX-lea. În definiţia celor mai mulţi teoreticieni contemporani
ai ficţiunii narative (Franz R. Stanzel, Wolfgang Kayser, Wilhelm Füger, Jaap
Lintvelt, Monika Fludernik etc.), naratorul, reprezentând o conştiinţă care
„observă”, este „mediatorul”/„intermediarul”/„instanţa intermediară” între autor
şi lumea diegetică, între autor şi cititor. De aceea, nu întâmplător, prisma perceptivă
a naratorului (evident, şi a personajului-reflector căruia i se deleagă punctul de
vedere) este asemuită nu o dată cu un „filtru” [Seymour Chatman; 5, p. 144]
sau cu o „perspectivă-filtru»” [Manfred Jahn; 6, p. 94]. Or, cum specifică Jaap
Lintvelt, informaţia narativă este „filtrată” prin optica, prin toate simţurile, prin
„spiritul” şi „psihismul” subiectului-perceptor, a cărui percepţie serveşte drept
„centru de orientare” pentru cititor [7, p. 51]. Termenul „filtru”, după Seymour
Chatman, exprimă mai bine funcţia de mediere („mediating function”), intrinsecă
activităţii perceptive şi evaluative a agentului narativ în film, literatură etc.
[5, p. 144], intrinsecă deopotrivă şi activităţii lui comunicative, pe care exegetul
o desemnează cu ajutorul sintagmei „transmitere narativă” [8] (sintagmă preluată
în scurt timp de aproape toţi naratologii).
Exegeta germană Monika Fludernik regândeşte „funcţia de mediere
a conştiinţei” [9, p. 36], care, în opinia ei, este esenţială pentru constituirea
actului narativ în literatură, film, balet, desen, benzi animate, extinzând-o şi
asupra narativului „natural” [9, p. 31-67]. Ca urmare, ea integrează categoria
medierii „într-un model cognitiv mai general de transmitere narativă bazată pe
schema «vieţii reale»” [10; 11, p. 175].
Notabil e faptul că, încercând să demonstreze prezenţa sine qua non
a mediatorului şi a medierii în ficţiunea narativă, teoreticienii literaturii (şi ai
artei) pornesc, de regulă, de la mecanismele categoriilor respective în discurs
sau de la modalităţile de realizare a lor. Wayne C. Booth, exprimându-şi
convingerea că mediatorul şi medierea sunt de nelipsit în roman, invocă,
drept argument, statutul lor de convenţii generice fundamentale ce fac parte
din contractul de ficţiune al autorului cu receptorul. „Numai în urma acestui
contract devine ficţiunea posibilă”, subliniază el [12, p. 82]. În acelaşi
context, W. Booth, polemizând cu afirmaţia lui Jean-Paul Sartre cum că proza
modernă a lui Joyce accede la „realismul crud al subiectivităţii fără mediere
(subl. n. – E. Ţ.) sau fără distanţă” [13, p. 305, nota 11], remarcă maliţios că
a admite nemedierea, cum face acesta, înseamnă a admite existenţa unor
romane ce „nu mai sunt văzute ca «produse ale omului», ci ca produse
naturale, precum plantele şi evenimentele” [12, p. 80]. Iar Franz K. Stanzel,
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care respinge la fel de hotărât posibilitatea nemedierii în roman, relevă că,
deşi în anumite situaţii, cum ar fi cea „personală”, poate să apară „iluzia”
prezentării directe a interiorităţii, totuşi aceasta, în opinia lui, nu e decât
„o iluzie” generată de utilizarea unor modalităţi speciale în discurs:
„Monologul interior, stilul indirect liber şi situaţia narativă personală, adică
formele modului reflector şi ale perspectivei interne, sugerează nemedierea,
adică iluzia viziunii directe (subl. n. – E. Ţ.) în spaţiul gândurilor
personajului” [4, p. 201]. La începutul studiului său, cercetătorul precizase
că, într-o astfel de situaţie narativă, „personală”, „iluzia non-intermedierii se
suprapune intermedierii” [4, p. 26].
Fără îndoială, elaborarea schemei medierii cuprinde crearea şi recrearea
regulilor de joc ale ficţiunii romaneşti, cuprinde construirea şi reprezentarea
componentelor ei constitutive (mediatorul, perspectiva şi vocea/vorbirea
lui), iar drept urmare poate fi considerată, absolut întemeiat, un produs al
imaginarului şi, implicit, una dintre constantele configurative ale naraţiunii.
Se pare că anume acest fapt îl motivează pe Franz K. Stanzel să califice medierea
(pe care el preferă s-o denumească „intermediere”) drept o „trăsătură generică
a naraţiunii”, rezervându-i un loc central în studiul povestirii (Die typischen
Erzählsituationen im Roman, 1955, 1963; Typische Formen des Romans,
1964, 1987). În interpretarea lui, intermedierea „deplină” (în opoziţie cu
cea de „gradul zero”) constituie „fundamentul distincţiei” dintre trei situaţii
narative tipice („la persoana I”, „auctorială” şi „personală”, adică axată pe un
personaj-reflector) [4, p. 26]. Intermedierea e, în expresia lui, un „complex”
creat cu suportul a trei elemente: persoană, perspectivă şi mod, predominanţa
unuia sau altuia determinând diferenţierea situaţiilor nominalizate
[4, p. 26].
De menţionat că Franz K. Stanzel a reuşit să puncteze câteva linii
directoare de rezistenţă în cercetarea „complexului intermedierii”. Edificatoare
în acest sens sunt demersurile lui pentru studierea intermedierii în paradigma
structurii nu numai de suprafaţă, ci şi de profunzime a textului, precum şi
pentru examinarea ei ca act de creaţie cu virtualităţi deosebite, susceptibil
să exercite un impact renovator asupra ansamblului narativ şi să comporte
efecte şi valori însemnate. Sprijinindu-se pe observaţiile formalistului
rus Viktor Şklovsky despre insolitare („отстранение”) şi posibilităţile
acesteia de revitalizare a procedeelor uzate, naratologul austriac reiterează
că reprezentarea „neobişnuită” şi, bineînţeles, inovatoare a intermedierii,
devierea de la schemele ei stereotipe implică „defamiliarizarea” „convenţiilor
formei narative” [4, p. 28]. În consecinţă, conform lui, „sporeşte literaritatea”
[4, p. 28], „sporeşte complexitatea structurii semantice a unei naraţiuni”
[4, p. 30], se intensifică „calitatea poetică” [4, p. 31].
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De menţionat şi că Stanzel este unul dintre primii naratologi care stabilesc,
încă în anii ’50, două forme principale ale intermedierii: una legitimată,
cum s-a arătat mai sus, de prezentarea conţinutului narativ dintr-o anumită
perspectivă (aceasta putând să fie în unele opere dublă, a „cunoscătorului”
şi a „vorbitorului” [4, p. 33]), şi alta determinată de funcţia naratorului de a fi, în
calitate de subiect vorbitor, un fel de portavoce a autorului, de a fi o voce: „Oricând
este transmisă o ştire, oricând se relatează ceva, există un intermediar – se poate
auzi vocea unui narator” [4, p. 25]. Deci, perspectiva şi vocea, cu registrele lor
specifice, reprezintă filtre mediatoare distincte, fie că aparţin aceleiaşi instanţe
narative, fie că aparţin unor instanţe narative diferite.
În anii ’70, Gérard Genette, în Discours du récit (1972), situându-se în
continuarea preocupărilor lui Tzvetan Todorov ş.a. pentru categoriile narative
[14, 15], dă un curs larg distincţiei între „Cine vede?” şi „Cine vorbeşte?”,
ca apoi, în Nouveau discours du récit (1983), s-o reformuleze, substituind,
în spiritul timpului, întrebarea „Cine vede?” cu „Cine percepe?”. Însă el,
spre deosebire de Stanzel, operează această distincţie nu pentru a diferenţia
filtrele mediatoare ale percepţiei de cele ale vorbirii, ci pentru a atrage atenţia
că nu trebuie confundate noţiunile de „mod şi voce, focalizare şi naraţiune”
[16, p. 44]. De altfel, în lucrările sale exegetul se referă doar ocazional şi indirect
la problema medierii şi nu e suficient de explicit. De aceea degajarea opiniilor lui
la acest capitol este anevoioasă. Din interpretarea ce-o dă modului în Discours
du récit (1972) ar reieşi că această categorie, care, la el, are alt înţeles decât
la Stanzel, desemnând reglarea („regulation”) informaţiei narative în funcţie de
distanţa şi punctul de vedere ce orientează perspectiva [17, p. 203], ar fi principala
modalitate de „filtraj” [17, p. 204] şi deci de mediere a transmiterii narative. În
Nouveau discours du récit (1983), cum se poate deduce din precizările polemice
ale autorului, concepţia medierii cunoaşte o lărgire considerabilă: medierea
s-ar realiza prin însuşi discursul narativ, care, centrat pe categoria vocii ce
articulează celelalte categorii, timpul şi modul (cu subcategoriile sale, distanţa
şi perspectiva), devine limbaj. Revizuindu-şi conceptele-cheie şi pledând
pentru substituirea termenului „reprezentare” cu „informaţie” (narativă),
el argumentează că a povesti o istorie înseamnă nu atât a o „reprezenta”,
cât a regrupa tematic evenimentele actualizate, a le structura temporal, şi mai ales
a le supune semnificării prin intermediul limbajului: „Le récit ne «réprésente»
pas une histoire (réelle ou fictive), il la raconte, s’est-à-dire qu’il la signifie par
le moyen du langage…” [16, p. 29].
O concepţie largă a medierii împărtăşesc tot mai mulţi naratologi
contemporani. Wolf Schmid, fiind întru totul de acord cu Franz K. Stanzel,
susţinea că medierea este „o particularitate generică a textelor narative”
[18, p. 12] şi că ea se datorează înainte de toate „funcţiei prismatice”
[18, p. 65] a naratorului, care, în calitatea sa de „conştiinţă” („minte contemplativă”),
percepe şi transmite evenimentele dintr-un anumit punct de vedere, în acelaşi
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timp admite că fenomenul respectiv, adică medierea, se realizează într-un plan
mai larg, la nivelul discursului. Această accepţie a medierii derivă din modelul
specific al punctului de vedere avansat de teoretician, precum şi din regândirea
modului de funcţionare a acestuia în naraţiune. În formula lui Wolf Schmid,
punctul de vedere, cu cele două „acte” distincte, „perceperea” şi „transmiterea”
[18, p. 121-122], se manifestă în cinci planuri (perceptiv, ideologic, spaţial,
temporal şi verbal) [18, p. 122-127], influenţând nu numai selectarea
materialului, dar şi transformarea acestuia în istorie, apoi transformarea istoriei
în subiect şi, în cele din urmă, transformarea subiectului în discurs. Or, în această
înţelegere, funcţie mediatoare au nu numai punctul de vedere (perspectiva) şi
vocea (vorbirea), ci şi celelalte modalităţi care mijlocesc transformările vizate
şi, într-un final, producerea discursului.
La o concepţie asemănătoare subscrie H. Porter Abbott. Încercând să
definească narativul, exegetul identifică sinonimic „mediation” cu „construction”:
„Mediation (construction) of story” [19, p. 20]. În aprecierea lui, „Povestirea
totdeauna e mediată – de voce, de stilul scriiturii, de unghiurile camerei
(de perspectivă – E. Ţ.), de interpretarea actorilor – astfel că ceea ce numim
povestire este realmente ceea ce construim” [19, p. 20].
Cercetările naratologice mai recente, cum ar fi cele întreprinse de
David Herman, Jan Christoph Meister şi Jörg Schönert, îşi propun să
redefinească medierea, considerând-o un sistem narativ care, acoperind atât
vocea, cât şi perspectiva narativă [20, p. 119-142; 21, p. 11-40], în acelaşi timp
le transgresează şi cuprinde ceva ce se află „dincolo” de acestea (Beyond Voice
and Vision, astfel îşi intitulează lucrarea David Herman). Or, studiile autorilor
sus-nominalizaţi, publicate în culegerea colectivă Point of View, Perspective,
and Focalization. Modeling Mediation in Narrative (Punctul de vedere,
perspectiva, focalizarea. Modelarea medierii în narativ), editată în 2009 de
Peter Hühn, Wolf Schmid şi Jörg Schönert, precum şi multe alte lucrări incluse
aici, schiţează un concept larg de mediere. Peter Hühn, generalizând în prefaţa
volumului obiectivele principale ale cercetării, obiective care privesc, pe de
o parte, dezvăluirea modurilor, mijloacelor şi instanţelor de mediere, iar, pe
de altă parte, vizează sondarea procesului de modelare a transmiterii narative
mediate, conchide: „Acest proces de transformare şi transmitere a naraţiunii în
discurs este ceea ce se înţelege prin mediere în sensul cel mai larg” [22, p. 1].
„Modelarea” medierii în sensul dat e pusă neabătut în legătură cu modelarea
reprezentării narative, care constă în „selectarea, combinarea, perspectivizarea,
interpretarea, evaluarea” materialului faptic de către instanţa narativă
[22, p. 2], în scopul producerii lumii imaginare, al configurării sugestiei
orientate (în accepţia lui Umberto Eco), iar, în ultimă instanţă, al creării unei
comunicări literar-artistice inedite.
Cu toate că medierea, în această accepţie largă, ambiţionează
„să cuprindă toate aspectele posibile, formele şi mijloacele de construire şi
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comunicare a unei naraţiuni în discurs” [22, p. 2], totuşi în realitate ea se
reduce, în fond, la ceea ce înregistrează conştiinţa prezentatorului, şi anume:
evenimente structurate temporal în diverse moduri şi cu mijloace diferite,
precum şi personaje prezentate în timp şi spaţiu iarăşi în diverse moduri
posibile şi cu mijloace diferite. Astfel se dovedeşte că naratologii de formaţie
literară din ultima generaţie, ca şi cei din generaţiile precedente, deşi îşi
propun să reconsidere radical noţiunea de „mediere”, de fapt continuă să se
mişte în acelaşi cerc al imanentismului.
Dacă teoreticienii literari, în abordările lor ale perspectivei şi vocii ca
factori principali ai medierii, se concentrează asupra imaginarului diegetic,
urmărind cum acesta e trecut, pe de o parte, prin conştiinţa care „observă”,
iar, pe de altă parte, prin filtrele vorbirii naratoriale, exegeţii lingvişti, care se
preocupă de funcţia mediatoare a perspectivei şi a vocii, se axează, de regulă,
pe analiza lor enunţiativă şi pragmatică. Astfel, Rodica Zafiu, care urmăreşte
în volumul Naraţiune şi poezie o sinteză teoretică a narativităţii poetice
din unghiul lingvisticii textuale şi al analizei discursului, distingând între
„locutor” şi „focalizator”, insistă asupra faptului că perspectiva, ce include
„percepţie, cunoaştere, gândire, procese de elaborare: tot ceea ce ţine de «nontransparenţa» mentală a unei subiectivităţi” [3, p. 235], este mijlocită de enunţ şi
enunţare. „Exprimarea unei perspective, a unui punct de vedere, postulează ea,
e o proprietate a enunţului, văzut ca unitate pragmatică” [3, p. 235]. Căci, prin
finalitatea sa pragmatică, „orice aserţiune presupune o interpretare a realităţii,
deci o anumită viziune asupra ei” [3, p. 235]. Deci, în această interpretare, însuşi
discursul, ca ansamblu unitar de enunţuri, mediază transmiterea narativă. Întru
câtva comparabilă cu această concepţie e cea care stă la baza studiului Literatura:
un discurs mediat de Marina Mureşanu Ionescu. Pentru autoarea monografiei
respective, literatura e un discurs mediat, întrucât comunicarea verbală literară,
date fiind constrângerile ei retorice, „se realizează prin intermediul unei suite
de «praguri» şi «filtre»” care despart şi unesc în acelaşi timp emiţătorul şi
receptorul” [23, p. 7]. Din păcate, exegeta nu oferă detalieri explicite în ceea ce
priveşte esenţa mediatoare a unor atari „praguri” şi „filtre”.
Unii lingvişti, ce se înscriu fără ezitare pe coordonatele analizei
enunţiative a punctului de vedere, pornesc de la Genette şi de aceea nu se pot
desprinde total de tradiţia imanentistă. Bunăoară, lingvistul francez Dominique
Maingueneau, pentru care Genette rămâne o autoritate primă în naratologie,
descrie medierea în termeni „imanentişti”, ca filtrare printr-o „conştiinţă” care
percepe, ca filtrare, „printr-un punct de vedere”: „Un punct de vedere impune
existenţa unei conştiinţe care să fie atât punct de origine al unei percepţii, cât şi
obiect perceput, pe care personajul îl poate detalia şi evalua. Or, foarte adesea
textul îi arată cititorului că un anume fenomen este filtrat printr-un punct de
vedere în momentul trecerii de la primul plan la planul secund, construit pe
imperfect” [24, p. 156].
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Cei mai mulţi lingvişti însă se desolidarizează cu Genette, manifestându-şi intenţia de a depăşi limitele imanentismului. Exponenţial în acest
sens este cunoscutul lingvist francez Alain Rabatel, autorul unor numeroase
lucrări de naratologie. Optând pentru „analiza enunţiativă a punctului de
vedere” [25, p. 106], acesta susţine că o atare analiză, „în ruptură cu tipologia
focalizărilor lui Genette, este capabilă să reînnoiască parţial naratologia,
propunând de a considera anumite instrumente (schema actanţială, schema
cvinarie, izotopia etc.) nu numai ca organizatori ai diegezei, dar şi ca
indicii ale punctelor de vedere asupra reprezentării/construcţiei diegezei”
[25, p. 106]. Totodată, el merge mai departe decât lingviştii de la care
se revendică (Oswald Ducrot ş.a.), postulând că abordarea enunţiativă
permite „depăşirea interpretării imanentiste a povestirii şi axarea pe
o analiză interacţională a naraţiunii, înscrisă ea însăşi într-un cadru de
analiză a discursului de tipul celei elucidate de Maingueneau (2004)”
[25, p. 106]. Cu alte cuvinte, Rabatel vede soluţia depăşirii imanentismului
caracteristic teoriilor literare ale naraţiunii în aplecarea asupra construcţiei
textuale a punctului de vedere, ceea ce presupune considerarea mijloacelor
lingvistice de exprimare a lui, fapt despre care cercetătorul vorbeşte
şi în monografia sa La construction textuelle du point de vue, apărută
în 1998 [26, p. 9-11]. Dar nu în ultimul rând presupune şi considerarea
interacţiunilor dintre elementele imaginarului diegetic (personajele şi
evenimentele actualizate), precum şi a referenţialităţii lor în discurs
[26, p. 107], care, se ştie, esenţialmente este mediatoare.
În concluzie, aceste demersuri ale lui Alain Rabatel pentru
o abordare enunţiativă şi interacţională a punctului de vedere reprezintă
un pas înainte în reconsiderarea mai multor probleme ale naraţiunii,
inclusiv ale medierii transmiterii narative.
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DEDOGMATIZAREA DISCURSULUI LIRIC
ÎN LITERATURA POSTBELICĂ BASARABEANĂ
Victoria VÎNTU
Institutul de Filologie al AŞM
În epoca postbelică literatura a reprezentat un mijloc de transmisiune
a principiilor ideologice ale partidului, fenomenul vădindu-se cu pregnanţă în
poezie. Lirismul de profunzime cedează în faţa excesului de patos, luminozitate
şi jovialitate în stilul oralităţii folclorice. Prevalenţa elementului epic şi retoric,
tendinţa scriitorilor de a crea doar o atmosferă de fericire şi optimism reduc
mult dimensiunea lirică, exclud fiorul emoţional şi orice spontaneitate a scrierii.
În centrul atenţiei este ţăranul, în jurul căruia pulsează satul modern cu „reformele”
socialiste caracteristice.
O nouă etapă în evoluţia liricii basarabene datează din a doua jumătate
a deceniului al cincilea. Poeţii încearcă să treacă dincolo de versificarea
seacă a lozincilor partidului. Aria tematică se va extinde, marcând totodată şi
o reorientare de viziune. În acest context, artele poetice devin un prilej de detaşare
de problematica pur socială şi de reflecţii asupra destinului omului de artă,
al creaţiei ca formă de dăinuire în timp.
Odată cu dezgheţul hruşciovian, lirica basarabeană îşi deplasează lent
accentele, încercând o depăşire a angajamentelor proletcultiste. Universul artistic
se centrează în jurul unor simboluri cu o încărcătură tradiţională (satul, casa
părintească, neamul), cu reveniri la uneltele primordiale ale poeziei. Fenomenul
este surprins de criticul Andrei Ţurcanu în studiul „Resurecţia creativităţii”:
„Este începutul unor eforturi disperate de ieşire a literaturii de sub stăpânirea
opresantă a canoanelor ideologice, estetice totalitariste. Exploziile de libertate
vor alterna în continuare cu aspre lecţii de «pedagogie ideologică”. Stările de
creativitate şi patosul de integrare în tradiţia naţională vor fi subminate constant
de agresivitatea imposturii şi intransigenţa unor sârguincioşi «veghetori» ai
culturii»” [1, p. 69].
Sporeşte fondul de investigaţie a poeziei. Stratul semnificărilor câştigă în
profunzime, deşi expresia literară, mimând formele oralităţii folclorice, mai lasă
de dorit.
Valorificarea temelor şi motivelor populare: „satul” (N. Costenco,
„În mine-i satul”, „Aici îmi scutur spicul”), „casa părintească” (Gr. Vieru,
D. Matcovschi), „fântâna»” şi „fântânarul” (A. Lupan, V. Teleucă) devine
o necesitate vitală şi o obişnuinţă. E o direcţie generală, pe care o regăsim la
majoritatea poeţilor, atât din generaţia lui A. Lupan, Em. Bucov, N. Costenco,
L. Deleanu, cât şi a tinerilor debutanţi Em. Loteanu, An. Codru, Gr. Vieru,

167

D. Matcovschi, Gh. Vodă, I. Vatamanu ş.a. Putem afirma cu toată certitudinea
că acestea sunt primele semne de revigorare a poeziei basarabene, constituind
o treaptă importantă din traseul sinuos de la expresia de substanţă ideologică
la cea modernă.
„Artele poetice” publicate în această perioadă au avut un rol esenţial în
procesul de dezideologizare a genului liric. A defini rolul poetului şi al creaţiei
sale într-o societate unde acesta e puternic subminat devine un act de curaj. Este
şi un pretext pentru artistul încătuşat de restricţii dogmatice de a-şi exterioriza
universul lăuntric, trăirile, zbuciumul sufletesc.
Nu bucuria libertăţii de autoafirmare, ci conştientizarea individualităţii,
unicităţii reprezintă accentele liricii celei de a doua jumătăţi a anilor ’60. Lirismul
este dictat de stil. Imaginea se orientează spre amploarea exprimării. Aceste
transfigurări poetice au reprezentat, fără îndoială, semne ale unei profunde
conştientizări a individualităţii creatoare a poeţilor.
Are loc o luptă pentru dobândirea valorilor de importanţă vitală iniţiată de
poetul basarabean în procesul căutărilor artistice. Legăturile interioare stabilite
cu literatura română şi cu cea universală redirecţionează poezia basarabeană
pe o traiectorie firească de dezvoltare. Sporeşte aria de investigaţie poetică,
sunt cultivate noi mijloace de expresie artistică. Factura ideatică a cuvântului
câştigă în profunzime.
Chiar şi poeţii care şi-au format un nume în perioada premergătoare îşi
reorientează scrisul în direcţia de dezvoltare a liricii propusă de generaţia tânără.
Pentru aceştia procesul de reabilitare etică şi estetică a scrisului a fost unul
dureros. Creaţia lui Andrei Lupan reprezintă un exemplu revelator în acest sens.
Accentele poeziei se deplasează de la subiecte de habitat „norodnic” spre efluvii
de spiritualitate. Poetul se lasă contaminat de grandoarea şi farmecul depărtărilor
cosmice, de patima zborului; se supune chemărilor timpului, impregnându-şi
opera cu simboluri ale „noilor magistrale”. Romantismul, excesul de sentiment
şi de gest specifice începutului de deceniu persistă în creaţia autorului pentru
o perioadă mai îndelungată. Motivele astrale sunt evocate şi în arte poetice.
„Magistrale”, „Cântec pentru azi”, „Întâlnire”, „Justificare”, texte incluse în
culegerea Legea găzduirii (1966), reprezintă definiri metaforice ale condiţiei
omului de artă. Substratul reflexiv este mai puţin accentuat decât în cazul lui
Liviu Damian sau Victor Teleucă. Patetismul expresiei, imaginile hiperbolizate
reduc fondul de idei al operei. Rămâne doar o undă de sinceritate confesivă, care
străbate dincolo de grandorile stelare, ca în poezia „Cântec pentru azi” (1966):
„Cu fiori îţi bat la poartă,/ pământean al vremii mele,/ hărăzitule de soartă/
să-ţi duci cântecul prin stele./ Caut rodiile tale/ Cu luceferii înalţii/ prin afunduri
cardinale/ sub lumini de constelaţii”.
În acelaşi an, 1966, apare un alt volum, Insula cerbilor de Victor
Teleucă, ce reliefează crezul artistic al acestui poet. El caută refugiu
în adâncurile cântecului popular: „Doina,/ cascada durerii din pieptul
ciobanilor./ Am tresărit ce va zice lumea cea mare,/ deprinsă cu ritmul/
bubuitor din cântecul altor popoare” („Doina”). Raportată la contextul în
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care a fost plăsmuită, poezia ar putea fi interpretată drept un îndemn de
întoarcere spre propria fiinţă, de regăsire a identităţii camuflate de realităţi
străine spiritului naţional. Autorul surprinde cu înfiorare revenirea liricii
noastre la ritmurile melancolice de doină, o perfectă definire metaforică
a stării de spirit dominante în Basarabia şaizecistă.
Artistul al cărui nume marchează revenirea poeziei la uneltele sale
specifice, după o perioadă dramatică de declin şi anchilozare, cel care devine
efigia unei întregi generaţii literare este, indubitabil, Grigore Vieru.
Predilecţia pentru tonurile folclorice, imaginile şi stilistica specifică
poeziei populare vor crea impresia falsă de simplitate uşor accesibilă.
Simplitatea formulei lirice vierene este însă doar o aparenţă. Poetul însuşi
afirma că intenţia lui nu este de a fi „simplu”, ci „înţeles”. El îşi intitulează
sugestiv placheta de versuri apărută în 1968 Numele tău. Însuşi titlul insinuează
ideea regăsirii identităţii individuale şi a celei creatoare. Cartea e divizată
în trei compartimente: „Cântece pentru mama”, „Cântece pentru pământ”
şi „Cântece de iubire”. Sesizăm între aceste titluri o puternică conexiune de
semnificaţii. „Cântecul”, simbol repetat cu insistenţă, semnifică universul
lăuntric al artistului. Este lentila în care se prefigurează valori general-umane
precum „mama”, simbol al genezei, „pământul”, sugestie a patriei, istoriei şi
„iubirea”, sensul primordial al vieţii.
„Prin traiectoria literară a lui Grigore Vieru reconstituim traiectoria
culturală a lumii româneşti de dincolo de Prut, faţă de care acesta s-a prezentat
mereu ca un exponent.” [2, p. 34] Versurile sale nu se întemeiază pe acea stare
generală de falsă bucurie caracteristică pentru opera (oficială) a multora dintre
contemporanii săi. Lipsită de exces de gest sau de sentiment, această poezie
reprezintă totuşi transfigurarea lirică a unei tulburătoare concentrări de energie
sufletească.
Să cităm un catren din cunoscuta bucată purtând titlul „Harpa”:
Să cânte pot (credeam) şi şarpii.
I-am pus ca grave strune harpei
alăturea de coarda poamei
şi sfântul fir de păr al mamei.
Poezia a cunoscut diverse interpretări: de la alegorie a sentimentului
matern la o tulburătoare meditaţie asupra actului creator. Omul de artă trebuie
să surprindă şi să exprime realităţi apropiate sufletului său, cosmosuri materne.
Este o condiţie indispensabilă creaţiei. Amestecurile străine artisticului
organic periclitează procesul de creaţie. Astfel, incompatibilitatea dintre arta
veritabilă şi cea făcută la comandă, dintre valoare şi nonvaloare devine tot
mai evidentă. Finalul poeziei vine cu un fior dramatic pe care l-am putea
descifra drept o aluzie la un patetic sens etic al cântecului poetului. Sesizăm,
în această ordine de idei, similitudini evidente cu poezia „Cuvântul” de
Dumitru Matcovschi, text ce deschide placheta de versuri Casa părintească
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(1968). Lupta cu potenţialii omniprezenţii „duşmani”, cu „furiile” reprezintă
condiţia primordială a actului de creaţie: „Ia cu tine şi-o secure/ Că o să
trecem prin pădure/ Şi-au să ne întâlnească furii”.
Surprindem în lirica viereană intercalarea subtilă a motivelor de diversă
factură cu simbolul „mamei” într-o simbioză originală, fascinantă. Universul
matern este singura proiecţie a adevărului absolut, punctul de tangenţă dintre
marele cosmos şi cosmosul lăuntric. Prin prisma acestui simbol înglobator
sunt formulate atitudini, reacţii, viziuni despre lume, despre locul omului în
societate, despre dragoste şi creaţie. Condiţia dramatică a artistului se insinuează
puternic în poezia „Mama poetului”: „Fiul vine vara-n vacanţă/ supt/ şi fraged ca
o faianţă/ se zbuciumă aprig/ noaptea întreagă,/ alături se chinuie mama sa dragă./
Poetul tot bate/ în piatra hârtiei/ iar mama cu lacrimi/ perina scrie”.
Truda istovitoare a poetului rezonează, la unison, cu „insomniile” materne,
ca putere de înţelegere şi forţă ocrotitoare supremă a creaţiei.
Sentimentele de profundă consideraţie pentru trecut sunt transpuse
poetic în elogii de pietate faţă de înaintaşi. Mesajul e unul de adâncă sfinţenie.
„Legământul” sacru dintre opera acestora, prezentul poetului şi viitorul copiilor
săi se instituie sub lumina unui singur nume, Eminescu:
Ştiu: cândva, la miez de noapte,
Ori la răsărit de Soare,
Stinge-mi-s-or ochii mie
Tot deasupra cărţii Sale. („Legământ”)
Patosul poeziei este unul de adeziune la marea tradiţie a literaturii şi
a spiritualităţii româneşti, de „legământ” sfânt dintre eul poetic şi tezaurul spiritual
naţional. Doar concepută ca o continuitate a acestui tezaur, poezia autohtonă va
demonstra o reală vitalitate şi vigoare artistică în timp.
Conotaţii similare atestăm într-o altă lucrare care se înscrie în aceeaşi arie
tematică: „Iezii lui Creangă”. Aici însă edificiul textului se instituie pe contrastul
dintre tradiţie şi modernitate. Semnele modernităţii nu sunt blamate. Poetul îi
reproşează omului contemporan doar ignoranţa. Factorii de civilizaţie, materiali
nu trebuie să pericliteze sistemul valorilor etice şi estetice de care se conduce
secole la rând o societate. „Iezii lui Creangă” sunt acele fire de legendă din care
se compune canavaua spirituală a unui popor. Ele menţin viu suflul poeziei în
sufletul fiecărui om în secolul când dinamica dezvoltării tehnice pare să nu lase
loc frumosului artistic.
Surprinzătoare este, în contextul dat, şi încercarea de a defini truda
artistului, apelând la motivul de joc, un joc de copil care captează în întregime
toată fiinţa umană: „Când eram mic,/ mă jucam în cuvinte./ Jucam prost – / am
pierdut aproape/ toate cuvintele” („Abecedar”).
Textul pare o reproducere în versuri a mărturisirii lui Tudor Arghezi: „Toată
viaţa am avut idealul să fac o fabrică de jucării şi, lipsindu-mi instalaţiile, m-am
jucat cu ceea ce era mai ieftin şi mai gratuit în lumea civilizată, cu materialul
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vagabond al cuvintelor date. Am căutat cuvinte care sar şi fraze care umblă – de
sine stătătoare…” [3, p. 241].
„Jocul” reprezintă o importantă sursă de cunoaştere, o cale de iniţiere.
Surprindem aici teama poetului de a pierde copilul pe care-l poartă-n suflet şi,
totodată, a posibilităţii fericite de a explora universul misterios al cuvintelor şi
a deveni o victimă a curgerii ireversibile a timpului. El rătăceşte în labirintul
literelor, fascinat de un joc magic a cărui importanţă a perceput-o abia la vârsta
maturităţii. Iniţierea în misterul literelor, al cuvintelor este o filă importantă din
iniţierea în „cartea” vieţii.
Semnificativ este faptul că apariţia culegerii coincide cu perioada de vârf
a poeziei basarabene în efortul ei de debarasare de sociologismul vulgar şi de
reabilitare a esteticului. Sunt anii când genul liric încearcă insistent să-şi afirme
propria esenţă, mizând pe reflexivitate, sugestie, inefabil, îndepărtându-se de
folclorizările facile şi de versificările ideologizante ale perioadei precedente.
Aspiraţia zborului este treptat înlocuită de statornicia rădăcinilor, siguranţa
spaţiilor terestre. Infinitul cosmicului, necunoscutul depărtărilor se reduc la
spaţiul sacru al meleagului natal şi al casei părinteşti. Grandoarea peisajelor
cosmogonice cedează în faţa atmosferei de intimitate caracteristice casei şi
plaiului strămoşesc. Predilecţia autorilor pentru tonalităţile melancolice, pentru
stările de confort psihologic devine în perioada respectivă o chemare a timpului
dictată de schimbarea de viziune, deplasarea de accente.
Mijloacele de supravieţuire la care apelează scriitorii se diferenţiază,
devenind cu fiecare deceniu mai eficiente şi mai elocvente. Excesul retoric,
patetismul exagerat al expresiei specifice anilor ’50 sunt înlocuite treptat de
interiorizarea, individualizarea expresiei artistice. Scriitorii iniţiază un proces
de lichidare a îngrădirilor de creaţie şi de extindere a „teritoriilor poetice”.
Iar patosul romantic de care se contaminează lirica acestei epoci reprezintă
o formă a manifestării de libertate, o cale de a descoperi valori general-umane,
universale. Procesul de dezideologizare a poeziei basarabene este un subiect
incitant de cercetare literară.
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MODALITĂŢI DE PROMOVARE A CĂRŢII
DE FOLCLOR LA BIBLIOTECA DE ARTE
„TUDOR ARGHEZI”
Aliona VÎRLAN
Institutul de Filologie al AŞM

Folclorul este cartea de identitate a neamului.

În ultimul timp, tot mai multe informaţii sunt disponibile pe internet, dar
aceasta nu înseamnă că bibliotecile trebuie să înceteze să răspundă cererilor de
informare. Rolul bibliotecii ca instituţie de cultură, lectură, educaţie, artă nu va
dispărea niciodată, el va fi extins prin informatizarea bibliotecilor.
Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi”, filială a Bibliotecii Municipale
„B. P. Hasdeu”, este un centru de informare, studiu, lectură, educaţie, artă şi
cultură, care asigură utilizatorilor şi potenţialilor utilizatori diverse servicii
coerente şi de calitate, acces fără restricţii la informaţii, opinii, comunicare şi
promovează valorile locale, naţionale şi internaţionale pentru întreaga societate.
Activitatea culturală a bibliotecii este orientată spre promovarea valorilor din
diverse domenii ale literaturii, artei, culturii, de care dispune biblioteca. Fidelă
misiunii sale de a fi un centru de informare, studiu, lectură, educaţie, artă şi
cultură, biblioteca îşi disponibilizează resursele, stimulând actul lecturii şi al
dragostei de carte şi orientându-l spre noi dimensiuni valorice.
Astfel, biblioteca a organizat şi a găzduit diverse activităţi, întâlniri cu
personalităţi, schimb de idei şi opinii, evenimente şi diverse programe culturale,
axate pe priorităţile naţionale şi internaţionale, utilizând variate tipuri şi forme
de activităţi cognitive, ştiinţifice şi de promovare a colecţiilor, de informare,
de socializare, de incluziune a tuturor categoriilor de cititori. Filiala de Arte,
având un spaţiu atractiv, cluburi şi cenacluri specializate pentru dialoguri sociale
dintre diverse grupuri ale comunităţii, organizează aproape în fiece zi un tip de
activitate utilizând diferite metode de cercetare: ştiinţifice, inductive, deductive,
comparative, dialectice ş.a.
Fondul total de carte al bibliotecii constituie 61 000 de documente
(cărţi, ediţii periodice, documente de muzică tipărită, discuri de vinil,
CD-uri, DVD-uri, casete, artefacte). Domeniul de etnografie şi folclor este
reprezentat de 271 de documente. Dacă facem o statistică a domeniului
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sus-numit pe parcursul a zece luni de activitate, constatăm că au fost
consultate şi împrumutate 2 911 documente (per lună – 323 de documente;
per utilizator – 2,5). Aş zice că e o cifră bună pentru domeniul etnografie
şi folclor, bineînţeles că cifra se va mări considerabil în lunile noiembrie şi
decembrie, deoarece se apropie sărbătorile de iarnă, când sunt consultate/
împrumutate cele mai multe documente.
Mai jos am schiţat câteva trasee de promovare a cărţii de folclor.

Pentru ce promovăm cartea de folclor?
1. Familiarizarea utilizatorilor cu obiceiuri şi tradiţii.
2. Formarea şi dezvoltarea unor competenţe educaţionale, morale şi de
caracter.
3. Cunoaşterea şi valorificarea obiceiurilor şi tradiţiilor populare.
4. Cultivarea sentimentului de admiraţie pentru comorile de artă ale
creaţiei populare.
Unde promovăm cartea de folclor?
1. Bibliotecă.
2. Extra-muros (liceu, universitate, muzeu ş.a.).
3. Mass-media (TV, radio).
4. Presa locală (reviste, ziare).
5. Blogurile bibliotecii (www.biblioart.wordpress.com; www.bibliomusic.
wordpress.com).
6. Reţele de socializare (Facebook, Flickr, Youtube, Twitter, Google+;
Google drive ş.a.).
Cum promovăm cartea de folclor?
1. On-line
Lansări şi prezentări de carte – de exemplu: Miracolul scenei în arta
populară. Teatrul popular din Basarabia şi Bucovina de Nord: afirmarea
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dramaticului şi poetica sincretică (vezi http://biblioart.wordpress.com/2013/11/15/
cartea-saptamanii-miracolul-scenei-in-arta-populara-de-iulian-filip/).
Întâlniri cu folclorişti, etnografi – de exemplu: Iulian Filip, Profetul
din poezie, înzestrat cu cel de-al treilea ochi sau taina sufletului (vezi: http://
biblioart.wordpress.com/2012/02/21/pictorul-iulian-filip-profetul-din-poezieinzestrat-cu-ce-l-de-al-treilea-ochi-sau-taina-sufletului/).
Medalioane literar-artistice – de exemplu: Folclorul, moştenire istoricoliterară a neamului. O lecţie de folclor (vezi: http://biblioart.wordpress.com/
2012/05/07/o-lectie-despre-folclor/).
Conferinţe, discuţii/dezbateri, lecţii publice, flash-moburi, sondaje şi
materiale promoţionale (afiş, aviz, pliant, semn de carte).
2. Virtual (prin blogul tematic (vezi mai sus linkuri), expoziţii virtuale,
prezentări PowerPoint, slideshare).
Când promovăm cartea de folclor?
1. Atunci când este solicitată.
2. Când avem omagiată o persoană din domeniu (Iulian Filip – 65 ani de
la naştere).
3. Atunci când un volum are o vârstă (de exemplu, 100 de ani de la
publicare).
4. Când suntem în prag de sărbători (sărbătorile de primăvară, sărbătorile
de Paşti, sărbătorile de iarnă).
5. Atunci când se declară de către guvern un eveniment cultural
(de exemplu, 2014 a fost declarat anul Dumitru Matcovschi).
6. Când un volum apare post-mortem.
Cu cine promovăm cartea de folclor?
1. Elevi, liceeni, studenţi.
2. Folclorişti, etnografi, cercetători.
3. Specialişti în domenii adiacente.
4. Bibliotecari.
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Folclorul este inima oricărei culturi. Trebuie să-i învăţăm pe utilizatorii
noştri versuri din cântecele vechi, colinde, paşi din dansul strămoşilor noştri,
făcându-i să înţeleagă că prezentul este valoros numai împreună cu trecutul,
fiindcă astfel îmbinate prezintă o garanţie pentru cititor, înseamnă că am sădit în
sufletele lor unul dintre cele mai alese sentimente. Valorificând cele învăţate în
cadrul activităţilor desfăşurate, am observat că elementele de cultură şi tradiţie
îi unesc pe elevi, liceeni, îi sensibilizează şi-i bucură în acelaşi timp, creează
armonie şi emoţie estetică puternică, impresionează pozitiv. Orice om trebuie
educat pentru a fi un continuator al valorilor culturii populare.
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