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ASPECTE  ALE  TIPOLOGIEI  BALADEI 
POPULARE

Cartea „Tipologia baladei popu- 
lare”, autor Tatiana Butnaru, a apărut  
în anul 2013 cu suportul Universităţii 
de Stat din Tiraspol, Catedra de limbă şi 
literatură română. Lucrarea este alcătuită 
din prefaţă, patru capitole, încheiere, note 
bibliografice, bibliografie şi anexe, având 
un volum de 84 de pagini. În prefaţă  
ne este relatat succint rezultatul investiga- 
ţiilor ştiinţifice în domeniul baladei 
populare, realitatea conceptual-artistică, 
funcţiile estetice ale baladei populare.  
Anterior, în 2011, a apărut studiul Viziuni 
şi semnificaţii mitico-folclorice în poezia 
contemporană (anii 1960-1980). Ambele 
lucrări sunt destinate studenţilor facultăţii 
de litere, profesorilor, cercetătorilor şi 
bineînţeles celor interesaţi de problemele 
baladei şi de poezia contemporană. 
De remarcat cercetarea amplă asupra 
subiectelor, caracterul profund al investi- 
gaţiilor de la noi şi de peste Prut asupra 
baladei populare şi asupra poeziei 
contemporane sub aspect evolutiv în con- 
textul general al folclorului românesc.

„Balada este cântecul povestitor 
de ascultare, cântec prin excelenţă eroic 
şi amplu, despre acţiuni vitejeşti sau 
senzaţionale cu personaje în desfăşurarea 
vie a unui subiect adecvat” [1, p. 111]. 
Şi lucrarea Tipologia baladei populare 
este rezultatul unor investigaţii ştiinţifice 
în domeniul unei specii folcloristice 

sincretice, cu mesaj şi particularităţi bine 
individualizate, cu o viziune specifică,  
înfăţişând fapte, întâmplări, evenimen- 
te de o puternică rezonanţă în con- 
ştiinţa colectivă. Realitatea conceptual-
artistică, coliziunile şi conflictele 
dezvăluite, creionarea portretelor, până 
şi anumite elemente compoziţionale 
sau mijloace de transfigurare poetică, 
demonstrează o realitate epică pregnantă 
circumscrisă în resorturile imaginaţiei 
populare. În această ordine de idei, sunt 
aprofundate funcţiile estetice ale baladei 
populare într-un context etnofolcloric 
şi cultural specific, cu formule indi- 
vidualizatoare de exteriorizare a celor 
mai diverse manifestări ale imaginaţiei 
populare, în conformitate cu diferite cri- 
terii estetice şi cu reprezentările despre 
viaţă ale geniului popular. Relevant este  
că tipologia baladei populare este înca- 
drată într-un sistem de subiecte şi motive 
într-o continuă flexibilitate, formând în 
anumite „subdiviziuni” tematice. În luc- 
rare sunt dezvăluite principiile clasifică- 
rilor baladei populare corelate cu anumite 
reprezentări şi particularităţi estetice 
specifice, grupări de teme şi motive 
din sfera relaţiilor familiale şi sociale 
existente în mediile folclorice, în legătură 
cu arhetipurile mitice din spiritualitatea 
autohtonă şi universală.



130

LVII Philologia
2015 maI–august

În capitolul I Clasificări şi abor- 
dări hermeneutice, autoarea ne reamin- 
teşte încă odată că subiectul baladei 
populare constituie o preocupare notorie 
a folcloriştilor din Republica Moldova, 
România şi din ţările Europei de Est. 
Alături de Tatiana Butnaru au mai 
contribuit la identificarea cântecului 
bătrânesc cercetătorii V. Gaţac prin 
Eposul eroic (1983), colectivul de la 
sectorul de Folclor al AŞM prin lucrările 
Folclor din părţile codrilor (1973), 
Folclor din Bugeac (1982), Folclor din  
nordul Moldovei (1983), Folclor din 
câmpia Sorocii (1989), Crestomaţie de  
folclor moldovenesc (1989), A. Hâncu  
prin monografia Balada populară „Mio- 
riţa” etc. care au stabilit parametrii ştiinţi- 
fici a celor 3 specii: eposul eroic, cântecul 
istoric şi balada propriu-zisă. Balada este 
specia care prezintă un interes deosebit. 
Poem lirico-epic ce relatează momente 
importante, balada se deosebeşte de epo- 
sul eroic, de cântecul istoric, deoarece 
nu hiperbolizează eroul pozitiv, ci 
încearcă să-l individualizeze în cadrul 
epicii din care face parte prin întâmplări 
din viaţă, toate fiind determinate de un 
pronunţat caracter didactic şi moraliza- 
tor. „Baladele, subliniază cercetătorul  
M. Pop, au o structură proprie, caracter 
nuvelistic, uneori senzaţional, teme şi 
subiecte de o largă răspândire europeană 
şi numeroase elemente lirice” [3, p. 6]. 
Prin semnificaţia naturii intime şi corelaţia 
ei cu poezia, balada are o netăgăduită 
valoare expresivă, ea este interpretată 
asemenea eposului melodic versificat   
de către rapsozi, în al căror repertoriu 
„partea de cântec întovărăşeşte partea 

de poezie, o preschimbă prin căldura 
creatoare” pentru a atinge desăvârşirea 
„părţii verbale” [1, p. 33-34]. Datorită 
dramatismului pronunţat şi frecventelor 
ipostaze ori situaţii lirice, în ultimele 
decenii balada tot mai mult este 
interpretată şi de către femei, de aceea, 
mai este numită „feminină” spre deosebire 
de speciile eposului eroic, care presupun 
o tonalitate „bărbătească”. Faptul este 
explicabil prin însăşi condiţia femeii în 
societatea patriarhală, ea fiind chemată 
să menţină prin cântec rânduiala, tradiţia 
folclorică, „îndeplinind legea nescrisă sta- 
bilită de veacuri”. Femeia, scrie D. Cara- 
costea, „cântă în graiul ei când spală, 
ţese, coase, alăptează, leagănă, precum 
şi la bocete şi la nunţi” [10, p. 520].  
În acest capitol autoarea ne aduce mai 
multe exemple concludente de balade 
cum ar fi Soarele şi Luna, Fratele şi Sora, 
Milea sau Brumărelul, Voichiţa etc.

În cel de-al doilea capitol al 
volumului intitulat Subiecte baladeşti  
cu tematică erotică şi familială, autoarea 
ne aduce exemple ale baladelor din ciclul 
familial. Motivele baladei familiale 
se manifestă nu numai prin modificări 
sau deplasări de episoade, degradări şi 
schematizări, dar şi prin renovări stilistice 
şi compoziţionale. Recrearea subiectelor 
nuvelistice din cadrul baladei familiale 
îl determină pe creatorul anonim să 
motiveze faptele şi întâmplările din viaţa 
eroilor. O poziţie intermediară ocupă 
balada Nevasta vândută, în care relaţiile 
dintre soţi şi coliziunile dintre părinţi  
şi copii sunt exteriorizate în conformitate 
cu „prescripţiile” timpului istoric. Nevasta 
vândută este un subiect frecvent atestat  
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în mai multe localităţi şi se caracteri- 
zează printr-o structură narativă bine 
dezvoltată. Situaţia neverosimilă a vin- 
derii femeii, replica copiilor rămaşi fără 
îngrijirea maternă, degradarea soţului 
băutor imprimă textelor tensiune şi inten- 
sitate lăuntrică. Apariţia acestei balade  
este legată de anumite realităţi şi eve- 
nimente sociale, după cum atestă 
cercetătorii, ea provine din obiceiul 
vinderii sau cumpărării femeilor pentru 
haremul turcesc în cei 400 de ani de  
regim otoman. A. Fochi încearcă să deter- 
rmine sfera de extindere a motivului 
şi îl încadrează într-un ciclu mult mai  
larg de fapte, întâlnind şi astfel de su- 
biecte precum „vinderea nurorii, a soţiei 
şi chiar a soţului” [16, p. 172]. La lectura 
variantelor aflate în circulaţie, fenomenul  
se manifestă în căsătorii la început pros- 
pere, iar apoi ajunse într-un stadiu de rui- 
nare şi faliment economic, motiv suprapus 
cu „o tonalitate în care proba iubirii se 
manifestă cu o avertizare de a păstra fami- 
lia şi sentimentele dintre soţi” [16, p. 172]. 
Cu această ocazie D. Caracostea se referă  
la o „variantă interesantă pentru morfolo- 
gia motivului” [10, p. 118] şi citează 
un subiect constituit din nişte elemente 
primitive, din care s-a dezvoltat balada 
despre soţia vândută. Tot aici atestăm o 
versiune a baladei Nevasta vândută care 
are o combinare sincretică de elemente 
lirico-narative; când este vorba de copiii 
orfani rămaşi fără mângâierea maternă, 
culminaţia emoţională se intensifică. 
Multiplele exemple ne demonstrează 
circulaţia motivului şi amplasarea lui 
în alte contexte. Mai întâlnim un şir 

de motive cum ar fi: moartea iniţiatică  
în sânul naturii din Mioriţa, copilul  
crescut în mijlocul naturii în Meşterul  
Manole, proba focului în balada Ilincuţa, 
motivul păsării, motivul arborilor îmbră- 
ţişaţi, motivul nunţii, motivul morţii ş.a.

Din capitolul intitulat Mioriţa în 
variante şi versiuni, reţinem că „balada” 
se manifestă în creaţia populară prin 
îndeletnicirea fundamentală, subiectul 
figurând în diferite forme şi versiuni: 
Ciobanul care şi-a pierdut oile, Ciobănaş 
cu oile, Ciobăneasca, Cântec ciobănesc 
ş.a., în toate aceste cazuri reflectând  
situaţii tipice de viaţă patriarhală. 
Controversate pentru tipologia baladei 
păstoreşti sunt nu numai temele şi moti- 
vele, dar şi imaginile artistice. Versiunile  
şi textele baladeşti sunt prezentate în for- 
ma unor creaţii literar-muzicale, ce redau 
o atmosferă specifică (durere şi bucurie, 
tristeţe şi melancolie). În studiul semnat 
de O. Bârlea şi D. Caracostea se vorbeşte 
despre „originea vânătorească” a baladei, 
despre ciobanul aflat în căutarea oilor 
pierdute. Astfel, „după cum din motivul 
acesta păstoresc s-a născut aspectul 
plugăresc, tot astfel motivul păstoresc  
a fost precedat de o viziune vânătoreas- 
că” [62, p. 114-115]. Tranziţia acestor 
motive este determinată de corelarea 
formelor de viaţă dintr-o ambianţă 
patriarhală specifică, de modalităţile de 
diferenţiere folclorică şi de o corelare 
sincretică a unui complex de trăsături 
tipologice. Mai jos autoarea ne vorbeşte 
despre subiectul păstoresc Ciobănaş de 
la miori care are o funcţie dublă, osci- 
lând între baladă şi cântec liric. Au 
suferit modificări motivele şi asociaţiile 
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metaforice, fiind orientate spre lirica 
ostăşească  – Soldate, când ai murit,/ 
Cine pe tine te-a bocit?/ – Pe mine m-au 
bocit,/ Păsările s-au grămădit... pe când 
reprezentările naturii au fost înlocuite 
cu scene şi aspecte de război. În studiul 
Mioriţa, tipologie, circulaţie, geneză  
A. Fochi se referă şi la circulaţia varian- 
telor din Basarabia [105, p. 974-980], 
dar şi la regiunile diasporei româneşti 
prezentate prin selectarea şabloanelor, 
includerea în circulaţie, ordonarea ciclică. 
În cântecele lirico-narative îşi găsesc ex- 
presia elementele esenţiale din Mioriţa, 
cearta dintre  „două surăţele, două rivale, 
una bogată şi urâtă, alta frumoasă şi să- 
racă” (Colo’n vale la fântână/, Două 
fete spală lînî,/ Una slutî şi bogatî,/ Alta 
mândră şi săracî) [117, p. 347-348]. 
Variantele Mioriţei denotă istoricizarea 
dramei păstoreşti, încadrarea acestea  
în „orizontul spaţial al inconştientului” 
[121, p. 25] prin imboldul de resurecţie 
lirică. Ultimul capitol al volumului 
Tipologia baladei populare este subinti- 
tulat Arhetipul creatorului. Ideea nemu- 
ririi cristalizată în Mioriţa îşi găseşte 
exteriorizare în balada Meşterul Manole 
prin linia tradiţională „jertfa zidirii”. 
Simbol al aspiraţiei pentru desăvârşirea 
unei opere de artă, Meşterul Manole redă 
destinul creatorului de frumos, găsindu-
şi expresia într-un ritm fundamental de 
întemeiere, fiind de fapt o istorie despre 
Mănăstirea Argeşului, pe teren existând 
tendinţe de contaminare şi adaptare la 
situaţiile locale. Însă în baladă se respectă 
convenţia clasică şi naraţiunea epică 
se încadrează între fabulosul mitic şi 
sincronizarea istorică. Prezenţa femeii  

e determinată de un impuls lăuntric,  
având o semnificaţie dublă, ea este năs- 
cătoarea vieţii şi imboldul spre creaţie. 
Balada Meşterul Manole este situată între 
dimensiuni deosebite, valorice, acolo unde 
viaţa şi moartea, dragostea şi suferinţa, 
amurgul şi lumina se determină reciproc. 
La fel ca balada Mioriţa, Meşterul Ma- 
nole este lucrarea de resemnare, de revi- 
gorare a substratului mitic, metafora 
evocată prin metamorfozarea meşterului 
în fântână este o frumoasă faptă de 
dragoste şi creaţie. Asemeni tinerilor 
îndrăgostiţi, personajele din Meşterul 
Manole vor dăinui uniţi prin moarte ca 
o simbolică întruchipare a suferinţei şi 
jertfei, a persistenţei sacrificiului „în 
semn de înălţare a lăcaşului sfânt” [58, 
p. 215]. Balada este o oglindă a vieţii 
spirituale de epocă, a trăirilor, aspiraţiilor, 
frământărilor omeneşti, având drept  
resort de bază umanismul, promovarea 
valorilor general-umane constituite 
de secole şi perpetuate prin timpuri şi 
generaţii. Una din trăsăturile distinctive  
ale baladei constă în deschiderea ei 
către nişte zone de transcendenţă mitică, 
orientarea către estimarea unor imagini 
originare, cu un substrat mitologic 
străvechi supus treptat modificărilor 
succesive, pentru a interpreta realitatea 
socială, a aprecia valorile primare ale 
existenţei – cinstea, demnitatea, omenia.

Teoreticienii recomandă să utilizăm 
analiza SWOT pentru elaborarea unui 
plan strategic, dar aceeaşi analiză o pu-
tem utiliza în cazul lucrării sus-numite. 
Punctele tari ale lucrării ar fi că autoarea  
a cercetat in profundis balada populară, 
ceea ce este demonstrat în lucrare prin 
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autorii citaţi: V. Gaţac, Gr. Botezatu,  
A. Hâncu, G. Vrabie, Gh. Ciobanu, P. Ur- 
sache, A. Fochi, A. Teodorescu, D. Cara- 
costea, S. Cărstean, M. Coman, L. Rusu, 
V. Alecsandri, Al. Amzulescu, T. Papa- 
hagi, O. Bârlea, O. Densuseanu, V. Voicu- 
lescu, I. Taloş, E. Munteanu, I. Vatamanu 
ş.a. Lucrând asupra volumului, T. Butnaru 
şi-a pus întrebarea Ce vreau să fac?, 
ţinând cont de valorile organizaţionale 
şi, desigur, cele individuale, prezentate  
în lucrare. Şi tot în acest context, ne 
întrebăm ce aşteaptă ceilalţi de la apariţia 
acestui volum? Bineînţeles, un studiu 
aprofundat asupra baladei populare, cu 
multe exemple înregistrate pe teren, fără 
de care o cercetare nu poate fi lipsită. 
Autoarea a făcut înregistrări în Bălăureşti-
Nisporeni, Giurgiuleşti-Vulcăneşti, Dela- 

cău-Bulboaca, iar mar recent la Anenii-
Noi, Coşniţa-Dubăsari, Oniţcani-Criuleni, 
Şestaci-Cotiujeni, Biserica Albă-Rahău, 
Transnistria etc. Lucrarea mai are 128 
de note bibliografice, o listă bibliografică  
din 41 de nominalizări.

Cartea Tipologia baladei populare 
este lucrarea pe care am studiat-o cu 
mare interes profesional. Tatiana Butnaru  
a cercetat balada din punctul de vedere  
al unui critic şi istoric literar, fiind au- 
toare a mai multor volume monografice 
şi articole. Domnia sa abordează în baza 
unor principii interdisciplinare corelaţia 
dintre poezia contemporană şi folclor, 
sursele de inspiraţie în lirica contem- 
porană etc. Recomand acest studiu  
tuturor celor împătimiţi de folclor.
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