o IDEE LITERARA CRITICA TEMATICA (I)
DE
ANDHEICOHBEA
Se vorbeşte astăzi despre critica iemotusti,iar termeni precum temă
şi temaiism sînt invocaţi cu o familiaritate şi siguranţă ce ar persupune din
partea celor ce-i utilizează accesul nemijocit la continutul real şi nuanţele
conceptelorrespective.Limbajul obişnuit al mctacriticii instaurează Însă acea
"polisemie uzual - intenţional - contextuală", involuntară sau voluntară,
urmare, şi in cazul de raţii, a diversităţii accepţiilor curente, a direcţiilor diferite către care se îndreaptă proiectele intelectuale şi programele teoretice
ale erniţ.ătnrilor,ea şi a contextului în care aceştia se exprimă.", Nu sîntem
scutiţi dt' situaţia extremă a eontradieţiei şi chiar el confuziei sensurilor: e
suficient să amintim acum doar faptul că opoziţii fundamentale, precum
formă / conţinut, structură! sens, sincrouiej diacionie, subiectiv i obiectiv
par să se neutralizeze în imensa capacitate a semnif'icanţilorde a' înmagazina
echivalente semantice contrare sau corespunzătoareacestor opfţziţii: în general, temă este consideratăa fi si formula anacramatică a lui Salls%mre.
si tocita
accepţie didactică a ,.conţinut{11ui"
operei literare, şi "semn;ul'tip,· schema,
statutul comportamentului eroilor Într-un anumit spatiu"> ete. Critica ideii
1iterare de temcise i ustif'icăaşadar precum întregul complex,al criticii ideilor
literare: "toemai conceptelecele mai răspîndite se dovedesceele mai puţin
limpezi,tocmai noţiunilede bază sint şi rămîn eele mai convenţionaleşi aproximative", de unde necesitatea unei reactii clariftcatoare impotriva "earenţelor şi Iat.alităţ.ilorsemant.ice''>.
La o următoare întrebare, În legătuiă eu natura, continutul şi seopurile unei critici tematice,o succintă şi desigur lacunară trecere în revistă a
diferitelor delimitări operate de teoreticieni foarte serioşi indică aceeaşi atmosf'erăincertă: Barthes, ele pildă, o anexează "noii critici", alături de eritita fenomenolo!Jicil
şi cea slruciurolă, opunîndu-le pe toate criticii tradiţionale
de tip Picard-, în vrerne ee GeorgesPoulet consideră esenţială opoziţia dintre
1 AdrianMarine,Criticaideilorliterare,Cluj,1974,p. 40.
! .JeanRousset,
Intr-uninterviuacordatlui IonPop,In IonPup,Ou[ranccie,
Bucureşti.
197D,p. 29:3.
3 lVIarino,
op.cii.,p. 2G,p. 51.
{ RolandBarthes,
Lesdeux critiques,
apudSavinBratu,De/11
SainteBeuue
lanouaeTitlcit,
Bucureşti,
1974,p, 237.
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"sllhiecLivislll1l1",
(recurgind şi la probe "ohiective")iemotismuluişi analiza
"realmente obiectrvă" la care procedeazăstructuralismul-. Pe de altă parte.
n11sînt puţin' cel care alătură crit.ica temntică vastului sector al criticii psihologice.situîndu-i alături pe C11.Mauron, J.P. Weber,CT.Poulet. J.P. Richard,
Northrop Frve', In vreme ce artii disociază cu grijă între iemalism şi psihoorrtică"; in fine, pentru a reveni la "noua critică", apartenenţa criticii tematice la acest sector il ajuns a Ii contestată pe motivul "impresionismului
carnuf'lat" pe care I-ar practica reprezentanţii acesteia". Neclarităţile persistă şi se amplifcă odată eu necesitatea de a preciza raporturile dintre erit.ica teniatică şi temaioloqie: daci) opinia curentă vede în tematologie o ramură a litera!urii cornparate, ocupată cu clasificarea şi sist.cmat izarea unei
mărimi evidenl cxtrinscci precum materia literară, prin critica tematică înţeleg-Inclu-se
o investigaţie mizind, cel puţin la prima vedere, pe elemente
)iterare" propriu-zise,aşadar intrinseci, Genette marchează diferenţa dintre
preocuparea pentru tematica originală individuali),a tematismulutşi topicâ,
tezaurul de subiecte şi forme ale tradiţiei ", pentru ca St.arobinskisă vorbească doar despre "două sensuri" ale aceleiaşi cr-itici tematice, ca "istorie diacronică a ideilor, tr-melorşi simbolurilor"pe de o parte, )i ca "reluare
fidelă în interiorul unei unice opere a metodei aplicate istoriei seculare a unei
Ieme"llJ.Un pas mai departe, se pune în mud firesc:şipl'ohlema relcvautei
criticii tematicedin punctul de vedere al obiectivelor oricărei crif.iciaflată
fală in fată eu opera literară, a raportului calitativ şi (cantitativ) dintre
explicaţie şi interpretare şi respectiv judecată de valoare.
1. 1ţioteză şi COllclUZlC.
Pornim in incercarea noastră de la consideraţiile lui Starobiuski În
legătură eu drumul criticii de la metodă la teorie, de la "cunoaştlrea particularului" la înţelegerea de sine: "siî se determine pe sine În funcţie de scopuri}ece-i sint proprii':». Conceptulde criticiitematică,ale cărui elementecomponente. criticăşi temă.constituie idei literare distincte, încorporeazăîn prima
instanţă un traieci critic. care. modelahil intr-o matrice stabilă şi recurentă,
profilează un sistem reflexiv complex - ,,0 contemplaţie cornprehensivă''
asupra literaturii c.__, logic articulat, dat fiind că "o1'iee interpretare pnrticipă sau poate fi încadrată unui topos critic, analitic, el însusi produsul
unei interpretări tipizat.e"12.De la "cheile de lecturii strict personale" ale
unui G. Poulet sau J.P. Hichard, opera(.iuneade modelare va reţ.inp COllstantele, le V<'"pnrifica" în trepte tot. mai Înalte de sehematizare, pentru
il accede în el'le dilJ urmă la momentul final, calitativ, al mutaţilCide sens,
de Ia polisemiela mOT!osemie,
"Construcţiamodeluluifiind condiţionată In mod
" Georges
Poulet,intervenţie
in r:aclrul
disGuţii!or
coJocviului
de la Ceri,y,19H(),
In Les
chemillS
acluelsde la criliquc,
Paris,19H8.
GJeanStarobinski,
Consideraliolls
SilI'l'etalpresenldela critiquc
litl/mtire,
In "Diogene",
74/1971.
• 7 Cumrezultădiubibliografia
comentată
de DOlllinique
Noguez
la volumul
Leschcmins
act/Ji:/s
...
S TzveLan
Todorov.,
Introducere
in literatura
Fantastică,
Blleureşti,
HJ7:l,
p. 11.5.
9 Gerlln!Genctte,Figuri,Bucureşti,
1978,p. 78.
]0 JeanSLarobinski,
IJ:sdireclioIlS
lloLzvelies
delarecherche
Cl'itiql1t,
în "Preuves",
1721191\5.
11Jl'RnSLarobinski,
ne/aUacritic'),Bucureşti,
1074,p.27.
-Marina,
op,cit.,p. 252,
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fundamental de surprinderea unui sens, al unur principiu de coerentă şi orgaj]izare sens prin definiţieplura l rezultă că pot exista atîtea scheme
şi interpretări cîte modele pol, fi construite. Dar prin hermencut.icăşi modeIare ideea literară ;-,ccontopeşte cu insusi sensulIogic al propriului său model,
prin definiţ.iercslrictivunilateral. Din totalitatea pnsihilitătilor latente de
interpretare ;tle unei idei modelul selectează doar o singură ipoteză, doar
un singur seus, un principiu logic,unic, sistematic, exclu.siv·"3.Definitia ideii
literare, aşa elim o enunţă Adrian Marine ("totalitatea Ionriului sau conţinutului teoretic explicit ori latent al reflexiei teoret.ice de orice tip despre
Iit.erat.ură">']este compatibilă, credem noi, eu fondul oricărui sistem critic,
aşadar şi al criticii tematice,cu condiţia ca, în afara traseului metodologie,
acesta să reprezint.e"un vast şi iltegraJ receptacul al aspectelor vieţii intelectuale şi afective, reduse la unitate În interiorul unei noţiuni-cadru, capabilă să opereze această asociere sau silltezl"l&.
Problema validităţii unui concept pl ecurn cel de critică tematică poate
fi exarniuată, după opinia noastră, doar prin confruntarea întregului şir
de elemente constitutive şi efectuarea operaţiilor preliminare de model-ue, utilizînd drept cheie coerenta i'n plan obiectiv a sistemului instituit de ideea literară. IJn asemeneastudiu va trebui să depăşească obişnuitele "Î"torii ale conceptului",va trebui să recurgă la Tutregul şir de operaţii
hermeneuticc pentru a stabili formula esenţială a rela!fcrnăIii sincronic-diacronice, unif'icînd trăsături Ia prima vedere disparate, reconstituind prin disociere, asociere,combinare, o viziune globală. Putem anticipa că, În această
perspectivă, critica tematică nu iest.escutită de marea acelei pseudo-originalit.ătl socotită de Adrian Marinq printre trăsăturile de baza ale oricărei idei
literare; "originalitate" echivalează aici cu subiectivitate excesivă, cu exaltarea unicităţii În raport cu factorii recurcnţi, constanţi, şi de aceea pasihili <1se coristrtui jn jjremi1.eteoretice ale concept.ului.».Nuanta imprcsionistă. din afirmaţia lui J.P. Richard cum că In cazul criticii tematie "se vine
cu mina goală", că "se Încearcă a se lăsa lotul să se organizeze.de la sine,
să ofere din sine însuşi limitele proprici-coerenţe"!"este contrazisă de un alt
critic considerat îndeobşte printre temulişli,.Iean SLarohinsld,ee se pronunţ[l
hi rnod clar împotriva vizillnii reduetive a criticii "de tatonare )ntuitivfl, care
să se schimbe după împrejurări şi să. !'ie orientată în mod exelusiv de divinaţie". Chiar disparate, emhrionare, fragmentate, "prineipiil.e regulatoare
mai solide" menite să căIăuze<1sd\
eritica ohligă "să 11epotrivim pasul în funcţ.ie ele pasul preeedent şi de cel care urmează să vină,"]8 Practica aiiieii tematice eOllsLiLuic
în fond () variantă a coI1stanteiLeoretice,"structură cu duhlrlvocaţie: schematică,universală şi supraistorieăşi totodat{listorică, supusă
condiţ,ionăriişi implicit unei evolu(;iicontinui, posibilă doar în interiorul
unui sisLemcapahil s-o instituie şi 8-0disciplineze."leŞi pentru critica tematică
13I/Jid.,p. 253.
14lbid.,p, 28.
1"iMd"p. 2H.
ta 1bid.,p. 100
17JeanPierreHiehard,
intr·uuintervinacorda
t lui IonPop,111
Pop,op.cit.• p. 275.
18Starobinski,
OfJ.cii.,p. 27.
1 Marino,
()p.ciI.,p. 31.
11- Literatură205
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momentul existenţial al "nominalizării"şi couşt.ientizăriis-a produs În urma
unui îndelung "proces de saturaţie istorice-literară" a ideiPo, proces ee nu
cunoaşte "precursori" şi discipoli, influenţe, contarninări, imitaţii şi paralelisme în sensul cornparat.ist obişnuit al t.errnenilor. Suh pecetea circularilâjii sale Iunciare, ideea se întoarce în mod necesar la ea însăşi, revine la
punctul de plecare. inscriindu-se pe o orbită circulară în ascendenta progresivă "care preia, la alt nivel. in Lotal sau în parte, printr-o nouă insert.ieşi
articulare, rezultatele şi concluziile recuperabile ale ultimei faze"21; vorbind
despre "noua critică",Leo Pollman îi invocă pe Iorrualiştii ruşi, pe Walzel, lngai den, Ernst Cassirer, prevenind însă împotriva impresiei că "ştiinţa literaturii" stii sub semnul unei "ettrll.e rcîutoarceri" În afara vreunei evoluţ.iiw,
Ideea literară de critică tematicănu face exceptie de la această regulă.
Intreprinderea noastră nu-şi propune aşadar o investigaţie sursologică;
urmărim, dincolo de det.erminări lin+are, configurarea filogenetieă a unei
outogeneze.Modelul ideal ce a st.at la baza acestui studiu il constituie articolele Dicţionarului de idei literare al lui Adrian Mariuo". Ne-am impus însă
de la bun Inceput o anumită limitare, partializare a obiectivelor noastre faţă
de ceea ee ar trebui să Însemne o exegeză completă a ideii literare, cu convingerea că schiţa noastră va avea darul să sugereze complexitatea Întregului. Raportările pc care la facem, la Bacliclard,"precursor" eI1ti/re al criticii
tematice,şi la şcoala herm..eneutică diltheyană nu sînt exclusiv preferenţiale;
ele tind să ilustreze nişte repere dominante ale sintezei actuale, să marcheze
spirala unor perrnanenţ.ede gindire, cu rezerva unor inevitabile şi programatice omisiuni recuperabile la o reluare mai aprofundată a problematicii,
Mai precizăm că trimiterile la opera lui MirceaEliade au darul să atragă atenţ.ia asupra unei substanţiale contributii româneşti la prefigurarea în timp
a ideii literare de care ne ocupăm. 24
,'2.Obiectulcriticii tematice
2. 1. Constante literare. Demersul fundamental al gindirii moderne
esl.e considerat de către un discipol al lui Sartre precum Serge Doubrovsky
ea fiind "legareapărţilor de întreg", stabilirea aceleidialecticito t / parte-parte/
tot a herrneneuticiipe care o practică 'ceidoi."Întemeictori"ai acesteia, Schleierrnacher şi Dilthey. Orice critică modernă va recurge, la rindul ei, la aceeaşi
procedură, propunindu-şi-să pătrundă sensul unitar al operei literare, o··
hiectul sau de cercetare, după ce va fi degajat anumite structuri, ,,0 conîiguraţie, o articulare internă de aşa natură Încît părţ.ilenu pot fj înţelese decît
prin totalitatea pe care o formează"; este vorba în fond de a descrie () organizare ce corespunde unei ,,'lfe;anie:t.ăţiinterne a operei", de O lectură sistematică "în sensul în care lectură Îll3camnătotdeaunlJ legăturii"2G.în linii
20Ibid.,p, 37.
21Ibid.,p. 87.
22LeoPollmann,
Ulera/t!tlvisSC11icha{t
uni J\letIwde,
Frankfurtam 1vlain,
1973.p. 254,
23AdrianMaIil1o,
Dictionar
de ideiliIerJ.t!,1, Bucureşti.
1973.
2.!IoanP. Culianu,
MirceaEli({de,
Assisi,U77; AdrianMarino,
Hermeneutica
lui Mircea
Eliade.Cluj-Napoca,
1980.
25SergeDoubrovsky,
Decenouacriticii?B:lcureşti.
1977,p. 110; GilbertDural1d
!şi
declarăadeziunea
la .•metodaintrutotulprogramatică
şi relalivistăde cOlwergenţă",
deoarece
.analogiaprocedează
.prinl'eeunoaşterea
de similitudini
Intreraporturidiferitein ce priveşte
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mari desfăşurarea procesului înregistrează că "după ()serie de observaţii empirice,... intuiţ.ii, comparaţii şi anchete sistematice, clasificări şi generalizări
istorico-teoret.ice,se ajunge la ceea ce am numi o reducţie reziduală : identificarea unui element esenţial, stabil, după eliminarea tuturor aspectelor
tranzitorii":". Se pot izola asemenea elemente constante la diverse nivele,
de la cel al operei literare singulare şi al întregii creaţii a unui autor pînă
la cel al tradiţiei literare naţionale sau universale.
Tema, obiectul predestinat al criticii tematice, constituie o categorie
distinctă în rîndul acestor constante, a căror caracteristică comună o reprezintă "substituirea sistematică, metodologică, a determinărilor şi a planului istoric prin omologiide ordin structural, tipologie, estetie"2? De sfera
temoioloqiei,considerată ca "istorie literară beneficiindde un fir conducător=
şi care, În afara temelor,trece în revistă un întreg şir de concepte asimilabile
constantei: motive, topoi, funcţii, mituri, simboluri etc., critica tematică se
separă, desigur, la modul exterior, prin aceea că mută cimpul investigaţiei.
Într-un cadru în primul rînd mai limitat, privind o operă sau I1n autor.
Genette are dreptate în observa-ţiacu privire la dificultă-ţileîntîmpiuate de
orice analiză tematică de "a destinge partea ce revine singularităţii ireductibile a unei individualităţi creatoare si cea care apartine gustului,
sensihilită tiL, ideologiei. convenţiilor şi' tradiţiilor unui gen s<u forme
literare", concluzie valahilă pînă unde este
ideea că "tematica personală nu reprezintă decît. o alegere efectuată între posibilităţile
oferite de topica tradiţională colectivă'<v; critica tematică este cea care se
străduieşte să releve autonomia, dacă nu chiar ruptura, dintre cele două
domenii. Pe de altă parte, temeleÎncetează să mai depindă de clasificările
"conţinutiste" de care abuza "vechiu1 comparatism, criteriile structurante
vizînd acum în principal realităţile specifice ale Ihnbajului literar. Identificarea unor astfel de reţele tematice se află inerent în relaţie cu precizarea
unei anume funcţionalităţi a acestora în cadrul sistemului critic, ieu Iinalităţ.ile urmărite de critica tematică."Problema nu este atît de a ştildacă .există
sau nu un sistem de relatii În cutare obiect al cercetărli, de vreme ce el există
În mod evident peste tt, ei de a determina importanţa relativă a acestui
sistem în raport eu celelalte elemente de comprehens-une">",
Coloraturastructuralistă ce s-ar putea atribui tematismuluipierde din intensitate dacă ne
gîndim că tema nu poate fi separată de un sens, ell ea incorporeazăo anumită.
simholistir.ă; ori prin simbolNorthrop Frye, de exemplu,în1;elege"orice unitate a structurii literare care poate fi izolată spre a fi supusă analizeicritice"31,
ceea ee permite ca simboluri-lemesă poată deveni cuvinte expresii, imagini,
orice element capabil "a sugera un anumit lucru". Nu mai puţin importantă
este pentru alţi critici valoarea topologică a anumitor structuri, valenţele
estetice ale dispunerfi lor În textul poetle, Inzestrarea lor stilistică, Iără să
termenii,
în timpce convergenta
regăseşte
constelaţi
i deimagini,asemănătoare
punctcupunct
in domeniidiferitede gîndire",GilbertDurand,Structurile
aniropoloqtce
ale inuujinurultit,
Bucureşti,1977,p. 51..
26Marino,Critica,p, 5,3.
27Jbid...p. 56.
28Starohinski,
Lesdirections
...
29Genf'tte,op.cit.,p. 77.
30Jbid.,p. 72.
31NorthropFrp, Anatomia
criticii,Bucureşti,
1972,p. 85.
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putem însă spline cii aceştia practică () critică tcmaiică=. Etapa ..notniualizării" lemelol',esenţială deoarece doar asIfel , pot fi snlidarizate, reduse la
unitate şi omologate tot.alitaten fenomenelor literare şi Lporetice pe
care definiţia consta ntei le cuprinde";;:),exploatcază la maximum ]JOt.eut.ialul semnificativ al acestora, aruncînd implicit o lumină lămurit.oare
asupra prtrnatului ohiectiv al scrisului în raport cu eventualele valenţe
Stilist.ice.
2.2. Coniuiuişi [ormă. Deja teoreticieniiinceputuluide secol,coufruutaţi
('UICl/wlo{ogia
pozrtivist.ăIu plină inl'lorire,caută să definească natura acelor
unităţi constante, rezull.al.eIn urma operaţ,iiloranalitice preliminare.Corespund
{ema (sau mol.ivul) unor mărimi conţ.inul.ist.ic«,
cum rezultă din demersul
pozitivist, sau constituie un element pur formal, cum vor sustine purtătorii
ele cuvint ai celei mal violente reae(,ii anti-pnz.itiviste, Iormalist.ii ruşi ? O
simptomatică opţiune de mijloc vădeşte DiILlIPY,preocupat să identifice
"relalii", "sLructllJi"În textul poetic, ,.motive" în care vecieexpresii ale unui
liant fundamental între Ge!wllşi Gestoli>";de altfel va Ii urmat de o serie
întreagă de discipoli, dintre care e de ajuns să-i amintim aici pe Walz.el,
Wollflin i Worringe1'.Din direcţie opusă, o sinteză asemănătoare va promova
şcoala psihanalitică a lui Jung In conceptul de orheitp, reunind un fenomen
psihic cu lin limbaj t.ransmLItahil lu literatură. Este interesantă pentru configurarea tematismului contemporan atit.ud-ner 111aceust.ăproblemă ee rezultă
din scrieriletimpurii ale lui MirceaEliade, reluate mai tirziu in ideeacă mitulunitat.« de conţinut există ea naraţiune şi scenariu epic".
Criticalem.aiici;apelează de la bun început la ()asemeneaabordare cchilibrată, dialectică, a Lradiţionaleiopoziţ.iidintre [ormă şi continui. Pentru a
conchide că ,,formanu este veşrnint.ulexterior al fondului, (că) nu c o aparentă
seducătoare în spatele căreia s-ar ascunde () realitate inerl mai preţioasă",
Stal'obinskiva sublinia mai apăsat. latura "slrueluralistă" a travaliului iemalisl, slr\duillţa de a evidenţia interdependenta efectelorşi structurilor, faptul
că "IlUexistă detaliu indiferenL, parte care srl nu contribuie la constituirea
sellslilui". Tema poate constitui cea mai adeevaHIîncorporare a "lllonismului
scriiturii" ea alternativă la dualisUiultraditional dintre gîndire i expresie
În condiţiileîn care "scrisu1"nil rnaiapare ca "o traducere llldoielnidla experientei interioare", pl fiind "însăşi cxpericn!a";It;,Este adevărat dl din partea
slJ'ueturalisIrluluiextre.m '-OI'fi eXJlrimateneintirzial J'nq.oielicu privire la
"neutralitatea" Liparelor),pline")jneărcate de sens, fiind considerateca suspecte
de eonţinulism şi de ineapaeiLatede ahstractizare Iormal{\,eondamnale de o
critică ,.naraLivă",orizontală, nieiodaHtlogieă. Pe lîngi'iFrye (ce declară cll
mi/os-ulreprezintă "principiul sIrlieiural de organizare al formei literare" ;(7),
:l2Aşnzisulntematif.;JJl
stilistic",vezi Ilralu,ojJ.cii,.,p, 2'11,
33Marino,op. cit.,p. 5:-3.
34ManonlVIaren·Grisebach,
l\le/ho:11'I1
(/1'1
Lileru/w
wisscmcha{t,
MUnchen.
1:)70.p. :30;
idc(;H
aparemaialesla .IoselKOfner
(,,(r{tirea,
devenilăln moLiv
imagine.
se ll'Ullsformă
din
materieinformă"),
in .Iose!'
l\.orner,
Erlcbnls-StofI:Uoli/!,
inVomCei.ltc
!lCUtt
Uleralur{o/'sclIlIIlY.
Feslschri(t
Oska/'Walzel,
l'olsdam,1924.p. 8,),'ii la \VillyKrogmann,
DicSlorrgeslaltung
des
Dichters
als Resultanfe
seillc/'Erlc/missc,
In "ArehivfiiI'(1)1S
SllldiulIl
eI.el'
ncuerenSprachen".
J()5/19:1.
:35MirceaEliade,Insulalui Eutll(1nasÎ!!s,
BUCllrcşti,
1\14:\,
p. 210,
'J6Stal'obinski,
Reia/ia,p. :32.
;)7Frye,op,cii.,p. '134.
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vizat este J. P. Hichard:Js,ale cărui raporturi eu struet.nralismul se \01'pe deplin
armonioase. ,,0 tentă îşi capătă valoarea 1l11111ai
într-o retea organi7.ată de
raporturi, care sînt totodată ra port.ări de limbaj şi de cxperienţ.â", afirmă
acesta din nrrnă, adungînd cu asemenea verificări st.ructurale sînt ahsolut
necesare mai intii în contextul mela!ilr;c--Iol:alil:atea operei îllS[l.';;i,';ii
abia
apoi în contextul ei succesiv sau meionunicv: Proiect în esenţă st.rucfuralist,
aplicat.în mod evident dt,.I. Pv Hichard In L'Uniuers imoqinairede j\JU[{Uflil1;,
a cărui analiză tematică "tinde spontan S[1se împlinească i s:l se verifice
într-o sinteză structurală lindc diferitele teme se grupeazu în retele, pentru
a-şi extrage sensul deplin din locul şi functia lor in sistemul operei" 40,dar
şi 111t.1'"0
,.microlectură"preeurn cea pe marginea romanului Casse-Pi.peal lui
Celine,unelese demonstreazăcă mofi/Julliterardetine un dublu relief',semant.ic
şi sintet.ic, ert spaţiul său de .Juucţ.ionare"este unul textual, ee 11inserează
în "ordinea uuei istorii şi succesiunea unui discurs" 11. Inţelegere în loc de
cxplicare, detenninism spaţial, "de structură", în locul celui temporal, "al
genezei", definirea !emeil1njtate în termeni de relaţii şi nu de filiaţ.ii: toate
aceste trăsături structuralistc pe care Geuett.e le atribuie cxerciţiului critic
al lui .1.P. Richardţiu În rondde o conoepţ.iedinamicăasupra formeica .,reziduu
empiric" sau "abstracţie seluiologir.ă"4, selecţia modelelor schematice efectuiudu-se prin prisma valorii lor simptomatice, calitative. Ne stă la îndemînă
să verificăm in multiple texte critice scmnat.e de Richard, Starobinski sau
Housset asemeneapremiseteoretice: acesta din urmă revine asupra problematicii în discuţie în Ulai multe rinduri, precizind eă "forma nu este un schelet
sau o schemă; ea nu este mai mult ()armătură decît un conţ.iIlIl1. Ea reprezintă
pentru artist În acelaşi timp experienţ.a cea mai intimă şi instrumentul său
unic de cunoaştere şi de acţiune" 43.O daHlmai mult critica tematicăinsistă
asupra illdestruetibileilegătur'iIntre formă şi scmnifieaţ.ie,asupra (Iubleinaturi
a lematicUsi
eare
upÎversu]O[Jel
ei îsi
idcn, a lemelot.
- reJatiillf'in
.
'
.'. !)()le'ltPilză
l ..
titatca.
f
2.iJ. Sillelul le:dual. A surprinde la nivelul textual al o]Jrei o lemilţine,
Jn fond, de () operaţie de natură elementară, ce porneşte de la' sirnple asociaţii
şi analogii evidente Cl:se pot faeeintre cuvinte, frDg'lllcnt;ede text, figuri
sau imagini."Putem pOlnide la o intuiţie care e, de fapL,d(wr'o ipot.ezăpe baza
eăleia putem Inlănlui indicii uneI teme; sau de la o indw;\le eare presupune
inventarierea pozitivistă şi exhaustivă urmată de statistică şi de concluzii
trase pe baza frecvenţei fenomenelor; sau, prin redueţie, Înlocuind i:oneluzia
fortuită a inclueţieiprin stabilirea unei constantepus{tm funcţIe prin toate
variabileleinterrelaţ.ionateeu intregul operei" H. Abstractie făeîmÎde "conştiinţa struel.ul'anLă",de subiectivitatea interpretului, organizarea textuală C(-se
38Toclorov.
op.cii.,p. J19.
39.leanPierreHiehard,
intervenţie
In cadruldiseuţji]ol'
colocviului
deIn.Cerisy,in Les
cbelllins
..
40Gen,tte, op.cit.,p. '7:3.
H PielTeHielmrcl,
Z'v[fcrolectI1JC8.
Paris, \)'79,
p. 2:\\14".Durand,op.cii.,p. 7(j; "ampornitde 1:1(l eOlh:rpLie
cnrl'posLuleaziî
$cmauLÎSll1ul
imaginilOr",
JaplnIciieleJlUsînIniştesemne,eiîşicontinlulrueîtva
materialmcnLc
sensul",
p. 71
,j::./canHOllSSd,
T.cs
realileslormcl/es
deI'oclwrc,
În Leschemins
..., p. r;:l;vezişi Miche
Potel,Placedela thematologie,
in "PoHiqne",
:l;jjlH78,
u Bratu,op.cit.• p. 240.
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relevă prin intermediul fenomenuluI(inregistrahilla modul obiectiv)al repetitiei unităţilor de limbaj (direct sau figurat) confirmă primatul "criteriului
evidentei"căruia, dună Peter Szondi,ar trebui să i sc subordonezecunoaşterea
filologică.,,În evidenţă, limbajul faptelor nici nu e neglijat, nici nu e greşit
înţeles în obiectivarea
ci e considerat ca fiind condiţionat subiectiv şi ca
mijlocitsubiectivÎn
aşadar în primul rind în adevărata lui obiectivitate" 40. Studiul tradiţional al iemelorşi motivelor literare a exploatat pînă
la epuizare indicelerecurenţci unităţilor de limbaj, cu credinţa într-o autonomie "materh,lă" a acestora (Slotl' Înseamnă materie), mergînd pînă la a li se
atribui calitatea de a transcende graniţ.eletextului, să se autoreprorlucă,să se
"repete'" în diacronio în virtutea unei energii substanţialiste lor intrinseci.
Se înţ.elegecă, faţă de viziuniletotalizante ale unor Întinse serii istorice
de opere înregistr1ndo temă "eomună",ser-iilerecurente de la nivelul unei opere
sau de la cel al creaţiei unui singur autorîşi motivează consistenţa pe planul
superior,al coerenţei şi totalităţii textului .Nu întîmplător ni se pare interesul
arătat de Starobinskitehnicii depistării anagramelorpe care o aplică Saussure,
constatînd că acesta din urmă, în afară de determinarea regulilor formale de
repetiţie a cuvintelor-teme,nu-şi pune nici () întrebare în legătură cu sensul
şi motivarea fenomenului,problemă pe care () critică tematicănu o poate În
nici un caz ignora=. Polemica dintre temaiismul"stilistic" şi critica tematică
propriu-zisăa pornit tocmai de la interdicţia pe care reprezentanţii celui dintîi
o puneau in faţa "lipsei de modestie" în a avansa ipoteze, fatal subiective,
cu privire la o motivaţie pre-textuală a realităţilor obiective,inclusivrecurente,
detectabile la nivelul textual. Numindu-i pe Barthes, cu al său Michelei,pe
G. Poulet, pe J. P. Richard, pe J. Starobinski, st.ilisticianulGerald Antoine
marca diferenţele metodei sale în comparaţie eu critica practicată de cei
enumcraţi prin aceea că analizează cu precădere. senmificanţii pentru a
ajunge apoi la semniîicaţi, faţă de cealaltă, ee "tnţelege să se' îndrepte
nemijlocitspre analiza semnificaţirlor şi 82 refacă în ansamblu drumul pe
care l-a urmat artistul" 47.
Oricît de departe ar merge "răUlelrea"subiectului interpret, acoperirea
obiectivă rămîne totuşi un ţel mărturisit al criticului temoiisi: "Plec de la o
figură oferit.ă,de la o formă distinsi)dinainte, de la ..1l11
text a cărui semnificaţie
e de la prima vedere destul de puternică pentru a-mi reţine atenţia şi a deveni
pretextul unei anchete explicative"18.Din acest punct de vedere, Bachelard îi
"precede/' pe criticii iemoliştiin interesul aproape exclusiv pentru imaginea
Iiteroră,pentru textul poetic;elementul"material"în jurul căruia se construieşte
întregul edificiu interpretativ nu este consideiat ca fiind "valorizant"
în afara limbajului; de altfel, Întregul mecanism al imaginaţiei este tratat
ca un fapt de limbaj, Într-o manieră socotită de unii aproape structuralistă=.
45PeterSzondi,
ZurErlcenninisţsrobiemalik
in derLtteroiurunssenscltaţi,
în "NeueRundschau",7:111962
; reţinem
şi trimiterealui Habcl'm:1s
la procedura
psihanalitică:
"Esteluat 1n
atenţie,la nivelulccmportarnenLului,
joeullingvistic
deformat
derigiditate
şi condi!iollare
repetitivă"(subl.H.),in JiirgenHabermas,
Der Universalitâisanspruch
derHermenetltik,
in hultur
und Rrilik,Frankful'tam Main,Hl77,p, 278.
,6 ApudBl'utll,0['. cit.,p. 444.
47GeraldAnLoil1e,
StilisUgae
desformes
elslilistlque
desIhemes,
în Lescl1emins
..., p. i5U.
48Starobinski,
op. cit., p. 1·19.
, JacquesPlessell,
Bac!Jelard
el le langage,
In I'olocviul
dela CerisyeutemaBaehelard,
Paris"1974,p. 206.
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Nu trebuie să mire că Bachelard insistă asupra caracterului "ohiectiv" al
proccdării sale, că este convins de faptul eli astfel elaborează preparativele
"unei critici literare obiectiveîn cel mai precis sens al termenului", în măsură
să demonstrezecă metaforele nu reprezintă simple "idealităţi", că există un
resort interior limbajuluicare le coordoneazăşi le organizeazăîntr-o adevărată
"sinteză a metaforelor"5U.Travaliul criticii tematiceeste în acelaşi sens unul
textual, recurgînd Ia nivelul lirnbajului poetic la operaţii laborioasede selecţie
a constantelor, urmate de lungi verificări ale recurenţei, de colccţionare a
numeroase probe pentru consolidarea edificiului interpretat+v. Recurcnţa
impune o anume ordine, netezeşte calea către semnificat, dă stabilitate unor
realităţi la prima vedere Iluctuante, in aşa re] Încît "stratul de evidenţe şi de
prezente literale al opereiserveşte unei proiecţiilăuntrice"o'. Aceeaşifrecventă
dă măsura importanţei unor leme, permite disocierea celor majore de cele
minore, accentuează o dată mai mult pe principiulsintactic, conform căruia
tema Înseamnă"un principiu coerent de organizare,ca o schemă sau un obiect
fix, în jurul căruia are tendinţ.a să se constituie şi să se dezvăluie o lume" 52.
2.4, Nivelulpre-texiuoi.Intrebarea legitimă ce se conturează În legătură
cu această "lume" aflată în spatele textului poetic trimite la îndelungul efort
teoretic de a of'ori o explicaţ.ie pentru recurenta microunităţilor sintacticsemantice (convenţionaldenumite leme) de la nivell!Irespectivului text, efort
ce s-a canalizat de timpuriu către cercetarea a ceea ee s-a considerat a fi condiţionarea obiectivă a fenomenului: psihologiacreaţiei literare şi a creatorului.
Interesul respectiv, de natură pozitivistă, pentru realitatea pre-existcntă
opereis-a regăsit În marile curente de gîndire de la Începutul secoluluinosti li,
În investigarea de către DiIthey şi şcoala sa a trăirii (Erlehnis) generatoare
de poezie pe de o parte, in psihanalizatreudiană pe de altă parte. Un element
de reţinut În contextul care ne interesează este faptul că Dilthey urmăreşte
cu consecvent.ăo relatie de sunbolizareÎntre stările interne ale "sufletului"
poetic şi "imaginileexterne", relaţie în care vede o marcă a "ideaiităţii substanţiale a artei". Conceptulde motivcuprindedupă el intreage expşrienţă anterioară
a poetului, "de el sînt leg'lte subiectul,caractereleşi Iorma'poetică",precum
şi "fo1'ţ.acreatoare, care determină configuraţia operei" "1. Sînt Înlăturate
orice urme ale unui psihologismvulgar, făcîndu-se o dis'tine!-ienetă Între
persona poetica şi persona practica. .Josef 1(Or11er,
ea un credincios discipol
al maestrului său, subliniază în spiritul lui Dilthey că "pulletul de pornire
fundamental al oricărei creaţii este capacitatea de trăire a scriitorului", adăugînd Însă, ca unul tare îl crtise şi il citase pe Freud, că "procesul creator al
poetului se aseamănă visului; ca şiaeesLa creaţia reprezintă o supapă ce
asigură acces către exteriorizare dorinţelor refulate În fala vieţii petrecută
in stare de veghe". Misiuneaeriticului este clară pentru Korner, el trebuind
să procedezeasemenea psihanalistului, să se ocupe cu descoperirea,îndărătul
învelişului formal al motivelor, a unui conţinut "material", acele "trăiri eu
afeetivitate accentuată' fixate In "materie" poetică=. De altfel, nu trebuie
50GastonBachelard,
PS!fchanalyse
du Feu,Paris.1972,p, 215;vezişi Michel
Mansuy
GastonBaclielurd
el leseleuicnl»,
Paris.1967.
5.1RomulMunteanu,
Metamorţoiele
criticiieuropene
moderne,
Bucureşti.
1975.p. 140.
32.Ieutl PierreHichurd,L'Uninersimaginaire
de Mallarme,
Paris,19111,
p. :2<1.
5:3Wilhelm
Dilthey,Trăireşi poezie
.•13ucmcşti,
1977,p. 207.
6! .JosephKiirncr,op.cit.,p. Sti.
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să neglijămnici în acest context convergcnţclcreciprocedintre Geislcsgcschichfe
şi psihanaliză,înrîurirea exercitată de şcoala dilthcyauă, psihologizantă pînă
Ia o anumită limită, asupra lui Jung şi a elevilor săi5";Iinalităţile psihanalizei
utilizată in literatură sînt însă altele, ele vizează într-o manieră mai tehnică,
mai aplicată, decît o face. în mod ocazional ezot.ericaşi suhiect.iva(pînă la
iraţional)Geistesqeschicbie,
definireaşi prin intermediulliteraturii Il categoriilor
motivant« ale simbolujilor, interpretarea şi traducerea imaginilor poetice
într-un alt limbaj decît logosulpoetic.Dezideratul"ştiinţificiL[rţii"
şi "ohiecLivismului" îi urmăreşte pe fali criticii psihanalişti; de la Maud Bodkin şi Ch. Baudoin pînă la CharlesMaurorişi .J. P. Weber ei acţioneazăîn numeleşi în cadrele
unuiempirism manifestat mai ales în încercarea de a găsi cchivalenţe cvasiprecise între metafore, temeşi respectiv obsesiipsihice, de a le justifica celor
dintii constanta şi recurenta prin relaţ.ionări deterrninanLecu "categoriile
gindirii", cu "dominantelereflexe",eu structuri ment.alede bază etc. Nu există
vreo îndoială că psihocritica, şi într-o anumită măsură şi aşa-zisul lemalism
existenţialdescins din LebensphUoso
phie, reprezintă variante explicite a ceea
ce se numeşte critică cxtrinsecă : prin iernaliterară est.eatinsă "eolorajia afectivă a oricărei experienţe umane, la nivelul la care ea pune in joc relatiile
fundamentale ale existenţei, modul particular în care f'iecar«omişi trăieşte
raportul cu lumea" 56.
O menţiuneseparată se cuvine siifacempentru sistemul teoretic dezvoltat
de Mircea Eliade, sistem ce acordă nivelului pre-textual, arhetipal (într-un
sens aparte în comparaţie eu cel dat de .Jnng)lin rol determinant în creaţie.
Motivelorliterare din creaţia unor autori le corespund"miturile centrale dintr-o
civilizaţie sau dintr-o epocă de culturii" 57,a căror semnificaţieîi marchează
pe aceştia independent de o voinţă manifestă; critica literară nu poate avea
altă menire decît descoperirea "mesajullli secret in opera marilor scriitori",
lectura critică urmează să revela "sensuri inaccesibilecititorului obişnuit",
să interpreteze simboluriproduse ,,'intr-ozonă extraraţională, pc care o putem
sau nu numi inconştient"58.Adrian Marine precizează, odată cu trecerea În
revistă a opereicritice a lui Eliade, că există "influente, afinităţi şi coincidenţe
precise între concepţia critică a lui MirceaEliade şi o serie de direcţii contemporane, unele înrudite pînă la identitate", eu atît mai mult cu cît, raportat In
perioada interbelică, "apelul Ia discipline antropologice şi psihologice este
aproape CUtotul neobişnuit în critica românească a epocii"59.Un termen de
comparaţie este Jung, un altul Baclielard.
Nu pot fi contestate numeroaselepuncte de Întîlnire dintre psihanaliză
şi viziunea bachelardiană asupra nivelului pre-textual al operei literare; este
vorba, printre altele, elceideea (1ui J ung) despreinconştientulcolectivşi arhctipul
văzut ca rezumînd"experienţa ancestrală a omuluiîn faţa unei situaţii tipice",
opera literară tratată ea un echivalent al psihicului omenesc.Dar ohiectivele
sînt în mod clar altele" 'il).Bachelard nu studiază ()psihologie,ei doar expresia
55.IostHerrnand,
Synlhetisches
l ntetpretieren,
Miinchen
.. 1968,p. :35,p. 92.
56Doubtovsky,
op. cit.,p. 14.5.
57Eliade.op.cit.,p. 26.
58[!Jid
.., p. 17.
59Marino,
Hermeneutica,
p. 4.43; ve;;işi GilhcrtDurand,Eliade
oul'anthropologie
pTof"onde,
in L'Ileme,MirceaEliade.1978,p. 92.
60PierreQuillet,nacilelard,
Paris,1%4,p. 91.
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ei literară, o .,imaginaţie",ee pentru Freud si .Iung, ea şi pentru discipoliilor,
Il-aconstituit un ţel, ei doar un mijloc. în schimb,BacheIard "doreşteSflobserve
imaginatia pentru ea Însăşi,ea reprezentîndo Iorţ.ăautonomă in măsura în care
mulLiplicăimaginilela modul gratuit, ea plăcere" BI.în faza sa .f enomeuclogidi" filozoful se va lepăda Pliblic de orice reziduu psihologist, IlfoPunîridu-şi
să studieze imaginea doar ..in sine"; acelaşi Bachclard, care I'n Psychunalyse
du leu mai atribuia seducţia ,.misterioasă"a creatorilor pcrtru anumite leme
unui "complexpsihologic",adăugînd că "niei o poetică,nu-şi va putea revendica
vreodată unitatea decit dintr-un complex" şi insistînd asupra legăturilo[
dintre creatic şi inconşi.ient-s,îşi mărturiseşte <lCUIIl
neîncredereaintr-o ecnivalent.ăpretins obiectivă,în validitatea suhstituirii inconştientuluiea "origine"
a creaţie! : revera materială primit-vă, allată la baza "legiicelor patru
elemente", este incredintată spre studiu nu psihanalizci, ei unei "psihologii
a ern.oţ.iilorestcfice", menită să studieze zona ee "pretede contemplaţ.ia"';".
Pornind ele la un termen freudian, repus în circulaţie de Bachelard însuşi,
Gabriel Gcrmaine îi reddineşte acestuia demersul vis-a-vis de literatură în
cadrul unei "metapsiho!ogii"considerate a fi "o psihologiece integrează mctaIizica",certitudine că imaginaţia este o Iorţ.ăfundamentală a activităţii psihice,
dar totor'ată certitudine că această imaginaţie, rnanif'estală prin reverie,
este funciarmente autonomă61.
•
Gerard Genette nu este singurul pentru care există o relaţie directă Între
concepţia şi metoda bachelardiauă şi practica iemaiisiă a criticii lui J. P. Richard, al cărei principiuse formulează'in "a căuta sensul şi coerenţa unei opere
la nivelul senzaţiilor, al Jlveriilol'substanţiale, al preferinţelormărturisite sau
nemărturisite pentru anumite elemente, anumite materii, anumite st ăr! ale
lumii exterioare, la nivelul acelei regiuni a conşt.iintei,profundă, dar deschisă
lucrurilor, pe care Bachelard a numit-o imaginaţie materială". Ai:easlămetodă
de lectură ar fi, după Geuett.e,o psihanaliză "În felul său". Nuanţu conteaz.ă,
căci în cartea despre Mallarme pe eare o analizează Genette,lI. P. Richard
nu procedează dedt în acelaşi sens pe care îl stabilise pos,tu'laLnlbachelardiau, conformeăruia "fundamentalu!şi deei autentieul coinc'ideeu experienţa
sensibilă"; nu există vreun indiciu eă intenpa criticului q.1'fi si:'tsuprapună
sensul manifest peste imul presupus latent şi niei că, prin opi'raţia de te!1latizC1l'C
şi structurare sînt vizate schemele şi operaţiile originare ale inleleetului6G•
În Proust el le mondescnsibie intenţia structurantă, descriptivă, şi ree<JIlstructivă, mai puţin explieativă, a lerrwtizăriise revelă şi mai explicit, pornind
dtiar de la ipoteza "psihologizantă"că "orice studiu teIflal:icse hrăneşLedin
utopia unui sens iniţial ihtegru, ramificat la nesfîrşit". Fondul procedării eritieului temaUs!porneşte de la "atenţia acordaUl implieitului, ohsesiei, itera-·
tivului involuntar" pentru a reuşi izolarea acelor "mari categorii, puţin eonşLiente, ale unui peisaj personal" G6.Viaţa psihică rămîne doar conCurată de
61Mansuy,
op.cit.,p. 110.
62Bachelard,
op.cit"p. 44.
63GastonBachelard,
L'etmelleduc,Paris,1974
..şi Poetique
del'espacc.
Paris,1978.
64GabrielGCl'lllaine,
L'ima,qinaiion.poiLiqw:
elfa·noliondemdaps!JcllOlogie,
în lpachelard,
p. 175; termenul
apareşi la HaymoJld,
veziMarcel
Haymollc!.
Vela Bl!/ldclaire
'l!su!?l'arwlism.
Bucureşti.
197U,
p. 96.
G5Genettc,OJl.cii.,p; 43.
•
66JeanPierreHichard,Proustel lemonueSlmsibilc,
Paris,1974,p..220.
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senzaţ.iilegrupate tematic, tratate ea "zonede coagularea imaginilordin operă,
ce traduc o anumită a titudine existenţială" 67,o configuraţiea "profunzimilor"
creaţiei, a eului profund al creat.orului=. Criticii tematicepare să-i reuşească
ceea ce nu i-a reuşit psihanalizei,căci, subliniază Starobinski, "în Iaţa operei,
psihanalizase declarăincompctcntăsă defineascăesenţa artei". Lipsescint.enţ.ia
conversiuniiobscuruluiîn realitate, a controlului biograficstrict, cu preferinţe
simholizante precise. Enumerînd lipsurile psihanalizei, se precizează eu atît
mai mult în disocierilc operate de Starobinski ţelurile criticii tematice: "ea
(psihanaliza) crede că a explicat opera În momentul în care n-a făcut decît
să scoată în evidenţă una sau alta din condiţ.iilenecesareale acesteia. O astfel
de metodă se limitează să caute cauza instrumerrtalăşi materială şi neglijează
cauza finală a, operei, adică proiectul său. Prin aceasta ne depărtărn de operă
pentru a ne infunda într-o lume secundară. Recompunem in mod ipotetic
experienţa prealabilăa autorului şi riscămsă uităm că opera e ea însăşiexperienţă, că de multe ori ea e singura experienţă trăită asupra căreia avem priză.
Evident, e bine să cunoaştem istoria interioară care precede opera în cazul că
vrem să descifrăm intenţiile acesteia din urmă. Dar marile opere literare îşi
manifestă atît eleviguros scopurile, axul lor intenţional, încît e de ajuns să.le
citim acordînd atenţie sem.nificaţiilorde care sînt suprasaturate. Sensul lor
le precede, pentru că se află in întregime în ele" :J.
(va urma)
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CONSJDEHAŢII ASUPHA BALADEI POPULAHE DIN MOLDOVA
DE
IXCIABE;RDAN
Cercetarea asupra baladei populare în Moldova s-a constituit pe baza
Arhinei de (olclora ]v!o!dovci
şi Bucovinei(A. F. M. B.) din dorinta de a pune
în circulaţie un bogat material de variante moldovene la t.emeleclasice de
baladă. Lucrarea, în ansamblul ei, urmăreşte să conţurezc situaţia speciei în
circulaţia sa în Moldovade la cele mai vechi at estăr'l pînă la stadiul actual.
Utilitatea unui asemeneastudiu confirmă o mai veche aserţiune a lui D. Caracostca: "Pentru cinevrea să descifrezefiinţa 11Oastră<,!n
expresia românească,
după limbă privită ca valoare, a doua mare întrebari; este aceea cu privire
la esenţa plăsmuirilorpoporane.Fireşte ne intereseazăindeosebiceleversificate;
iar dintre acestea pe primul plan stă cîntecul nostru hătrînesc. Adîncireaacestei
părţi a expresiei româneşti cere o concepţie asupra cîntecului,.poporan"1.
D. Caracostea recomanda: "... trebuie să devie şi un folclorist În stare să-şi
cucerească singur adevărul" 2.
i
în acest scop, ne-am propus în primul rînd să cunoaştem si'să folosimîn
lucrarea desprebalada populară în Moldovacît mai mult material culespe teren,
sau aflat în arhive, colecţiişi publicaţii, pentru a scoate în evidenţă unitatea
de teme şi motive În euplinsul specieiîn cadrul folcloruluiromânescÎn general.
Raportînd apoi aceste variante la versiunea clasică, am Ulmărit să detaşăm
prin ce elementese diferenţiază, part.icularizîndastfel aria de circulaţie avută
in vedere. întrucît despre balada populară există foarte multe studii şi contribuţii, cercetarea noastră, asim.ilind rezultatele înaintaşilor, a trebuit să-şi
fixezeun punct de plecare adecvat materialului. După un prim capitol destinat
istoricului cercetării baladei, cu deosebirea celei din Moldova,capitoleleurmă-o
toare se ocupă de problemelepe care le pune tipologia baladei populare, de analiza varantelor tipologiceeu circulaţieîn MoIlova in contextul tipurilor stabilite
pentru balada populară românească.Din aprofundarea acestui bogat şi interesant material au rezultat apoi şi citeva consideraţiicu caracter general privind
modul specificde existenţă al baladei populare in Moldova. Pentru a încadra
baladele populare din această zonă a ţării in tipologj, baladei populare româneşti şi pentru a întreprinde o comparaţie in plamjf subiectului a baladelor
1 D.Caracostea,
Poeziatradiţională
romclnd.
lI, Bucureşti,
EPL,1969,p. 61.
2 Op,cit.,p. 62.

