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 Introducere 

 Teza de față s-a născut din problemele cu care m-am confruntat în cariera mea 

didactică, găsirea unei soluții purtându-mă dincolo de argumentele și dezbaterile care se 

desfășoară în domeniul studiilor din domeniul educației și al programelor curiculare către 

întemeierea lor într-un criteriu epistemologic de natură să le asigure legitimitate teoretică. 

 Focarele epistemologice considerate a fi de interes pentru examinarea comunității 

academice sunt legate de discursul actual al cunoașterii și acest lucru se întâmplă mai puțin pe 

baza categoriilor taxinomice, deoarece acestea sunt specifice fiecărui domeniu disciplinar, cât 

mai ales prin relații tematice și posibilități de corelare a conceptelor de organizare a 

cunoașterii în diferite discipline.  

 În epoca noastră, a computerelor cu interfață globală, cunoașterea este organizată în 

principal prin intermediul unei structuri de memorie artificială a unui set de scenarii și scheme 

conceptual combinate. Discursul literar însuși, care era cândva atribuit unei minți imaginative 

ieșite din comun  a unui autor, considerat a crea din nimic un univers fictiv, este de ani de zile 

o chestiune de producere dialogică a unor noi texte pornind de la altele mai vechi, de joc cu 

coduri și operațiuni transformative asupra unor  precedente. 

 În Capitolul 11 din edificatoarea sa carte, The Parallel Worlds of Classical Art and 

Text (Lumile paralele ale artei și textului classic), Jocelyn Penny Small discută copiile romane 

ale picturilor grecești din secolul al IV-lea î.H., care se bazau probabil pe reproducerea unui 

model înglobat inițial în original. Prin eliminarea anumitor elemente, scene sau personaje, 

copistul a modificat semnificația modelului de bază, dar legătura dintre ele putea fi sesizată. 

Profesoara de la Universitatea Princeton folosește exemplul acestei practici vechi și foarte 



răspândite de obiecte fabricate după mulaj pentru a susține afirmația că "trăim într-o lume a 

copiilor nu doar a cărților și a artei". Copiile perfecte sunt doar simulacrele produse de 

tehnologie, în timp ce copiile descrise de Jocelyn Penny Small sunt echivalente: ei identifcă 

modelul originalului și în funcție de el își afirmă diferența noul artefact. O știință a practicilor 

de codificare a culturii pare să fie mult mai eficientă în educația unei persoane, inclusiv în 

eventualitatea unei prelucrări conștiente a narațiunilor moștenite, decât bâjbâielile unor 

eforturi individuale de a inventa ceva absolute nou. 

 Prin artefactele care au parcurs un drum lung putem identifica regulile schimbării, ale 

proceselor și mecanismelor istorice care au loc în cultură, în istoria spiritului. Miturile și 

legendele sunt printre cele mai vechi, dar ar fi greșit să le considerăm invariabile de-a lungul 

timpului. 

 Basmul este un subiect discutat frecvent într-o varietate de studii contemporane: 

psihologie cognitivă, studii de gen, analiză de discurs, studii media, ș.a. Vom evalua relevanța 

lor comparativă, acumulând argumente în sprijinul opțiunii noastre pentru noua abordare 

istoristă. După lunga tradiție a studiilor de basm care subliniau caracterul prototipic al 

întâmplărilor, personajelor, structurilor narative - adică descrierile formale și statice - îl 

vedem pe Jack Zipes (1983) și pe alți critici redefinind genul în lumina ipotezelor istoriste 

despre relevanța socială subversivă a primelor basme publicate de scriitori profesioniști în 

zorii Epocii Iluminismului, în punctul culminant al conflictului dintre valorile aristocratice și 

burgheze. 

 Lectura noastră comparativă a unui nucleu narativ, construit în jurul unui personaj 

celebru, Spărgătorul de nuci, de către E.T.A. Hoffmann, Alexandru Dumas cel Bătrân și 

Marius Petipa, care a scris libretul pentru baletul omonim al lui Ceaikovski, indică schimbări 

importante care au putut fi observate și la celelalte genuri artistice în trecerea de la poetica 

romantică la cea realist-pozitivistă, care cerea ca evenimentele miraculoase să fie temperate și 

justificate într-un context realist prin crearea unui cadru al naratorului situat în lumea reală a 

unei familii care sărbătorește Crăciunul, și de aici la estetismul cosmopolit al sfârșitului de 

secol XIX- cu mutațiile concomitente datorate schimbării de la cuvânt la sunet și reprezentare 

dramatică.  

 Poetica și agenda feministă pot fi văzute ca singura grilă interpretativă adecvată ce se 

cuvine a fi aplicată prelucrării de către Angela Carter a unor celebre basme sau fantezii 

dramatice în The Bloody Chamber (1979) și Black Venus (1985) - două colecții de proză 

scurtă. Elementele care se schimbă variază de la câteva în “Barbă-Albastră”, din prima carte, 



la rescrierea totală și reprezentarea feministă din travestiul piesei Visul unei nopți de vară a lui 

Shakespeare sub titlul "Uvertură și muzică incidentală pentru Visul unei nopți de vară" în cea 

din urmă.  

Am optat pentru interdisciplinaritate când am ales din gama metodelor folosite în 

studiile literare, o opțiune care este împărtășită de majoritatea autorilor de discurs din 

domeniu, numele disciplinei schimbându-se între timp în acela de studii culturale și chiar de 

studii ale științelor umaniste. Motivul care stă la baza alegerii noastre nu este faptul că 

interdisciplinaritatea este la ordinea zilei, ci potențialul ei sporit de a oferi, nu numai o 

descriere, ci și o genealogie și o contextualizare a textului literar care a ajuns să fie asimilat 

altor tipuri de discurs, funcția și convențiile generice cântărind mai mult decât parametrii 

formali în clasificarea genurilor. De asemenea, folosim un alt termen, "integrat", prin analogie 

cu curriculum-ul transdisciplinar în educație, deoarece, în cadrul inventarului nostru de 

instrumente critice, includem nu numai noțiuni împrumutate din diferite discipline, ci și 

termeni și modele de lectură lansate de poststructuraliști și postmoderniști în teorii critice, 

care, pentru prima dată, au abandonat principiul autonomiei estetice și formale discutând 

noțiunea de literatură din perspectiva unor domenii ne-literare: filosofia (deconstrucția), 

psihanaliza și psihologia (inconștientul lacanian, dorința mimetică girardiană, scenariile 

cognitiviste.), istoria, critica socială etc. 

 

Acest tip de semiotică generalizată este desemnat de Jørgen Dines Johansen și Svend 

Erik Larsen (Signs In Use, 2002) cu numele un ei noi discipline, analiză de discurs, care a 

apărut la mijlocul anilor optzeci, născută din cercetările curente în lingvistică funcțională, 

Inteligență Artificială și cognitivism. Orientându-se spre utilizarea limbajului în contexte 

concrete de comunicare, includerea lingvisticii în studiul literaturii, cum propune Roger 

Fowler în Critica lingvistică (Linguistic Criticism, 1986) permite vorbitorului să facă deducții, 

nu numai despre sensul și funcția textelor, ci, de asemenea, despre interacțiunea lor cu lumea, 

această metodă fiind o cale regală către o socializare eficientă a elevilor și studenților, precum 

și către realizarea unor relații sociale armonioase. Nu în ultimul rând, abordarea multilaterală 

a textelor ca discurs (în contexte de comunicare), pe mai multe nivele de analiză (cognitiv-

social-lingvistic), face analiza discursului unul dintre cele mai satisfăcătoare modele de citire 

într-o epocă a scepticismului total alimentat de teoriile deconstrucționiste ale indeterminării 

lingvistice. Mecanismul prin care textele dobândesc sens în lumina analizei discursului este 



utilizarea prototipurilor de către vorbitorii unei comunități lingvistice, atât în interpretarea noii 

experiențe, cât și în construirea de noi sensuri prin devierea deliberată de la ele.. 

Scenariile prototipice ale basmelor rămân, în principiu, aceleași în timp, datorită 

generării lor prin schemele cognitive și cadrele de referință ale unei  comunități de discurs 

(cunoștințele enciclopedice ale vorbitorilor) care structurează percepția noastră asupra lumii și 

a relațiilor sociale. Schemele cognitive sunt premizele de care avrm nevoie pentru a ne orienta 

în lume, iar basmele sunt printre elementele de socializare care ni le imprimă. Cum sunt ele 

constituite? 

 Cercetările recente din domeniul psihologiei cognitive au demonstrat că legăturile din 

creier nu sunt taxinomice, ci se realizează tematic: "De exemplu, atunci când sunt prezentate 

cele patru elemente veveriță, șoarece, nuci și brânză, oamenii le pot sorta în perechi de 

animale și tipuri de alimente (veveriță - nuci, brânză - șoarece) în loc de animale de o parte și 

alimente de alta. Întrucât aceste relații tematice s-au dovedit a juca un rol foarte important în 

judecățile de similitudine ale perechilor de entități abstracte, există probabilitatea ca ele să 

ofere informații relevante și pentru categorizarea lor. Principala preocupare a acestei lucrări 

este întrebarea, de ce oamenii nu utilizează în mod eficient entitățile abstracte taxinomice, 

cum ar fi emoțiile, procesele cognitive, acțiunile, atitudinile, atributele și așa mai departe și în 

operațiunile legate de categorizare, cum ar fi ratingurile de similitudine "(Wiemer- Hastings: 

web) 

 Subiectele legate tematic pregătesc cursanții pentru cercetare care, în conformitate cu 

actualul regim al cunoașterii, traversează granițele disciplinare. Aceasta încurajează elevii și 

studenții să stabilească legături semnificative între elementele experienței lor sau printre 

elementele de texte sau imagini furnizate în prealabil (flipped classroom) și studiate mai apoi 

și aplicate prin activități în clasă: 

 

În cadrul întâlnirii pe această temă (curriculum integrat - specificația noastră) 

organizată de Unesco în Bangkok în 1981, s-a observat că "integrarea în curriculum a 

fost folosită în mod convențional pentru a desemna combinarea a două sau mai multe 

subiecte pentru a forma o zonă de învățare semnificativă integrarea experiențelor de 

învățare ale cursantului "(APEID 1982: 10). (UNESCO 1986) 

Metoda folosită de noi consta in corelarea analiyei discursului, a psihologiei cognitive si 

a predării integrate pe un teren comun. Aceeaşi tema, idee regăsită in literatură poate fi 



replicată in balet, teatru, desene animate, film, jocuri de calculator, etc., şi poate fi găsită şi in 

artă, biologie, psihologie etc.  

 Nu există nimic în afara textului: faimoasa afirmație a lui Jacques Derrida în De la 

grammatologie (1967) a fost criticată de "noii istoriști" din deceniul nouă al secolului trecut, 

ieșiți de sub mantaua lui din Michel Foucault, în sensul importanței pe care o acordă 

contextului în interpretarea oricărui text. Acest context nu este unul al existenței sociale 

materiale, ci unul discursiv. Nimic nu scapă de condiția mediată de limbaj în relațiile sociale 

în ordinea culturii. Precizarea noastră, că suntem interesați numai de tradiția scrisă a 

basmelor, este, prin urmare, superfluă. 

 

 Spre deosebire de abordările tipologice, studiile istorice sau interdisciplinare au ca 

obiect generarea unui fenomen cultural și contextul fiecărui domeniu disciplinar. Din această 

perspectivă, basmele nu mai sunt asociate cu imaginarul arhetipal, cu inconștientul colectiv 

jungian, care le-ar face atemporale și pierdute în "abisul timpului", după cum spune 

magicianul Prospero în deschiderea piesei Furtuna de Shakespeare, sau cu societatea orală a 

trinburilor migratoare. Genealogia basmului literar este explicată în legătură cu ideologia 

iluminismului (critica familiei patriarhale și susținerea emancipării femeilor), iar genul este 

analizat în transformările sale dintr-o fază a istoriei culturale în alta 

 Lewis C. Seifert realizează un studiu al basmului din două puncte de vedere: 

reprezentarea celor două sexe biologice și a relațiilor dintre ele și basmul ca gen literar (Fairy 

Tales, Sexuality and Gender în France. 1690-1715). El arată că basmul a fost creat și impus în 

Franța secolului al XVII-lea, fie în manierea transcrierii, fie ca o creație proprie în perioada pe 

care Paul Hazard o caracterizează drept une dintre "marile crize ale conștiinței europene". A 

fost secolul confruntării dintre antici și moderni, iar basmele apar ca un simptom al luptei 

împotriva cultului postfigurativ al clasicilor antichității. Povestile au fost asociate cu lumea 

modernă, când popoarele își căutau identitatea proprie în folclor, în istorie și în afara cadrului 

de referință al Imperiului romano-german. Acest secol s-a încheiat cu le grand renfermement, 

care a îngrădit femeile în sfera îngustă a vieții domestice din cadrul societății patriarhale. Nu 

întâmplător, prima colecție de basme aparține unei femei, Marie Catherine d'Aulnoy, care a 

inclus un conte de fee în romanul său intitulat Histoire de Hypolite (1690). 

 

I.3. Basmele și ontologia identitară 



Legătura dintre cultură și naționalitate este uneori destul de explicită, ca în Prefața 

scrisă de E.B. Mawr pentru colecția de basme și legende românești (Roumanian Fairy Tales 

and Legends) publicată în 1881. Noua identitate politică dobândită de principatele unite sub 

Carol I (Karl Eitel Friedrich, Prinz Von Hohenzollern-Sigmaringen) în 1866 a atras atenția 

marilor puteri din Europa. Mawr caută narațiunile culturale care să legitimeze noul regat, 

asociind politica și textualitatea, marii conducători ai trecutului țării - Brancoveanu și Ștefan 

cel Mare - și reprezentările lor literare (vezi anexele 4-6): 

By its bravery, and its stedfast perseverance on its onward path, ROUMANIA has 

raised itself into a KINGDOM; and I have thought it well to insert in this little book 

”The Martyrdom of Brancovan,” and the Spartan courage of the ”Mother of Stefan the 

Great” to show of what blood the true sons and daughter of Roumania are made. 

[Prin vitejia ei și prin perseverența fermă pe calea progresului, ROUMANIA s-a 

ridicat la rangul de regat, iar eu m-am gândit că ar fi nimerit să includ în această 

cărticică "Mucenicia lui Brancoveanu" și curajul spartan al "Maicii lui Ștefan cel 

Mare" pentru a arăta ce sânge au adevărații fiii și fiice ai României.] 

 Întemeietorii legendari sunt văzuți de Mawr ca fiind la fel de importanți ca și cei 

istorici, sumarul colecției sale incluzând și "Manioli, o legendă a secolului al 13-lea". De 

asemenea, identitatea unui popor este definită, în viziunea lui Mawr, în concert cu alte națiuni, 

după cum ne lasă să înțelegem cartea ei de Proverbe analoge în zece limbi (Analogous 

Proverbs in Ten Languages) apărută în 1885. Ea atrage atenția cititorilor asupra asemănărilor 

și diferențelor semnificative transmise de proverbe , invitându-i la o citire comparativă a 

acestor mostre de înțelepciune a  popoarelor. Sumarul cărții face diferența între fantezia pură 

(basme), fabulații țesute în jurul unor locuri reale, evenimente (legende) și istorii romanțate : 

 Fairy Tales  
o The Slippers of the Twelve Princesses 
o The Ungrateful Wood-Cutter 
o The Hermit's Foundling with the Golden Hair 
o The Daughter of the Rose 
o The Twelve-Headed Griffin 
o Vasilica The Brave 
o Handsome is as Handsome Does 
o The Fisherman and the Boyard's Daughter 

 Legends  
o Manioli, A Legend of the 13th Century 
o The Fortress of Poinarii 



o The Gentle Shepherd 
 Historic Tales  

o Death of Constantin II. Brancovan 
o The Mother of Stephen the Great 

[Povesti cu zane 
 
o Papucii celor douăsprezece prințese 
 
o Tăietorul de lemne nerecunoscător  
 
o Copilul găsit al Pustnicului  cu părul de aur 
 
o Fiica trandafirului 
 
o Grifonul cu douăsprezece capete 
 
o Vasilica cea Curajoasă  
 
o Făt Frumos este Frumos după Fapte 
 
o Pescarul și fiica boierului 

Legende 
 
o Manioli, o legendă a secolului al 13-lea 
 
o Cetatea Poinarii 
 
o Păstorul cel bland 

 
 Povestiri istorice  

 
o Moartea lui Constantin Brancovean al II-lea., 
 
o Maica lui Ștefan cel Mare 

 

Basmele și deșteptarea conștiinței naționale 

 În România, amestecul dintre cultul postfigurativ al trecutului și utopia socială a fost și 

mai evident decât în Franța. Petre Ispirescu este asociat cu mișcările revoluționare care au 

izbucnit între anii 1820-1860, cu politica liberală și primele organizații ale muncitorilor de tip 

sindical, cum ar fi fundația, cu ajutorul lui Constantin A. Rossetti - scriitor și politician, unul 

dintre liderii Revoluției din 1848 - a unui Comitet de Ajutor Reciproc al Tipografilor. A fost 

susținut de V. Alecsandri, un alt culegător de folclor, B. P. Hasdeu, cercetătorul limbii 



naționale, și Alexandru Odobescu, veneratorul și pictorul verbal al peisajelor pitoreștiale 

României. Ispirescu este o figură proeminentă în istoria romantismului. 

 Cel de al doilea capitol este dedicate studiului basmelor prin metoda analizei 

discursului.  

 Analiza discursului examinează limba într-un cadru tridimensional: (1) viziunea 

asupra lumii încorporată într-un text (valorile cognitive), (2) relațiile sociale construite prin 

limbă și (3) caracteristicile formale și conexiunile care realizează coerența textului "în 

conformitate cu o anumită viziune despre lume" (Levarato: 2003). 

 Nivele de analiză. Valori cognitive, sau resursele cercului hermeneutic 

 În secolul al XVIII-lea, Johann Martin Chladni (Chladenius) lansa și definea conceptul 

de “punct de vedere” care relativiza subiectul de discurs, privându-l de pretenția unei 

poziționări universal valabile. Noțiunea de cerc hermeneutic îl face pe acesta dependent de 

experiența sa cognitivă în interpretarea mesajelor noi, care, la rându-l lor, îi alimentează 

competența hermeneutică în cadrul formațiunii lui de discurs. Celebră devine, în secolul 

trecut, afirmația lui Lacan că, în limbaj, mesajul nostrum vine de la celălalt (Seminarul pe 

tema Scrisorii furate de Edgar Poe). Prin faptul că mesajul meu este interpretat de interlocutor 

în măsura în care împărtășim codul folosit – ce nu înțelege el din mesajul meu este pierdut, 

silindu-mă pe mine să-mi orientez mesajul către el – se poate spune că vorbitorul nu este 

independent, ci silit să țină cont de orizontul de așteptare al destinatarului/ cititorului/ 

spectatorului.  

 În acest subcapitol, aplicăm Teoria cunoașterii subiective (Subjective Knowledge 

Theory) în interpretarea unui basm de Mihai Eminescu, Făt Frumos din lacrimă, tradus de AI 

Marin ca The Tear Drop Prince, dar la care ne referim folosind versiunea mai cunoscută a 

titlului: Prince Charming of the Tear. 

 Susținem argumentul lui Scott R. Stroud împotriva lui Peter Lamarque și lui Stein 

Olsen, care neagă valabilitatea teoriei cunoașterii subiective, considerând că valoarea unui 

text literar depinde de tratarea unor teme perene, nu de știința cititorilor. În articolul său, 

"Simularea, Cunoașterea Subiectivă și Valoarea Cognitivă a Narativului Literar" 

(“Simulation, Subjective Knowledge, and the Cognitive Value of Literary Narrative”, 2008), 

Stroud insistă asupra faptului că valoarea unei narațiuni literare este proporțională cu 

adevărurile și cunoștințele încorporate. Interpretarea noastră a basmului lui Eminescu este 



menită să demonstreze că sensul său poate fi înțeles doar de cititori cu o bună cunoaștere a 

miturilor, a tropilor alchimici și biblici sau chiar a istoriei. 

 Povestea încărcată de fantezie și de poezie a lui Eminescu este construită, în mod 

romantic, pe antinomie: războiul în opoziție cu comuniunea frățească, sterilitatea spiritului în 

opoziție cu  plenitudinea spirituală. Regatul se află într-un cadru care amintește de una dintre 

trăsăturile caracteristice epocii medievale ce ține de cunoașterea istoriei de către oricare elev: 

vendetele sângeroase, moștenite de la o generație la alta, dreptul la moștenire, inclusiv la tron, 

pe liniebărbătească. Narațiunile literare pretind, totuși, cunoașterea nu numai a lumii, ci și a 

"resurselor enciclopedice ale membrilor formațiunii de discurs", cum le numește Fairclough, 

adică familiarizarea cu biblioteca tradiției mitopoetice a lumii. Împrejurarea că regina este 

aceea care răscumpără viețile celor doi stăpâni rivali este legată de cunoașterea Bibliei de 

către cititor: Fecioara Maria este cea care a inversat căderea omului cauzată de neascultarea 

poruncii divine de către Eva. Fecioara varsă o lacrimă din icoana ei, pe care regina "o suge în 

profunzimea sufletului ei". Ca și în alchimie, răscumpărarea începe cu ablutio (spălare, ritual 

de purificare) și se termină cu apariția lui argentum vitae (lapis philosophorum). Făt Frumos 

se naște, ca Isus, dintr-o concepție imaculată. Cele două matrici mitologice - alchimice și 

biblice - se unesc astfel încât să se sublinieze unitatea și universalitatea spiritului: 

 

Prințul a urmărit cu privirea fața Sfântului Petru și nu mai putea să-l vadă pe 

Dumnezeu ca pe o lumină strălucitoare la orizont, ca și cum soarele scăpăta. El a 

înțeles miracolul învierii sale și a îngenuncheat spre Sfântul Apus. 

 

 Un nou recurs la ideologie 

 Al doilea nivel al analizei, în cartea lui Norman Faiclough, Language and Power 

(1989) sunt relațiile interpersonale, interacțiunea socială care se bizuie pe reprezentarea unei 

comunități privitoare la statut social, relații de putere construite în discurs și dialog etc. Nu un 

system de obiecte, cum crede Jean Baudrillard (The System of Objects, 1968) determină o 

relație asimetrică de putere (între un vorbitor cu autoritate și un inferior) ci știința de a 

construi un statut de superioritate prin forme de adresare, implicații ale sintaxei, 

vocabularului, strategiei retorice etc. Feministele au subscris ideii că realitatea socială 

nefavorabilă lor poate fi schimbată prin discurs public, reprezentare artistică sau proiect 



theoretic. Imaginile societății patriarhale din basme pot fi corectate prin rescrierea lor în 

spiritual noii epoci a emancipării femeii. 

 Obiectivul nostru în acest subcapitol este de a evidenția modul în care basmele 

contribuie la promovarea ideologiei subliminale, inscripția în inconștient a atitudinilor, 

tabuurilor, valorilor acceptate de structurile de autoritate ale societății sau de sistemul de 

putere. În acest sens, mergem pe urmele lui Jack Zipes, care a revoluționat teoria și critica 

genului, încetând să îl trateze ca subiect pentru tipologiile și taxinomiile universale și eterne 

ale școlii Aarne / Thompson, ci văzând în ele mai mult codificări ce caracterizează un tip de 

societate și practicile discursive din cadrul ei: "Preocuparea mea principală este modul în care 

basmele funcționează ideologic pentru a îndoctrina copiii astfel încât să se confirme 

standardele sociale dominante care nu sunt în mod necesar stabilite în numele lor" (Zipes, 

2003, 18) . Povestirile lui Perrault au apărut într-un moment în care societatea franceză trecea 

printr-un proces forțat de civilizare introdus și întărit de burghezia din Franța și Anglia. În 

acest context istoric și social, găsim unele dintre cele mai vechi forme de introducere a 

ideologiei în canalele de comunicare în masă: 

Acest proces de civilizare a coincis cu o creștere a puterii socio-economice a 

burgheziei, în special în Franța și Anglia, astfel încât concepțiile sociale, religioase și 

politice reformate au reprezentat un amestec de interese burghezo-aristocratice. 

L’homme civilisé era fostul om curtenitor ale cărui maniere politicoase și stilul de 

exprimare au fost modificate pentru a include calitățile burgheze de onestitate, 

diligență, responsabilitate și ascetism. Pentru a-și spori influența și pentru a-și asuma 

mai mult control politic, burghezia franceză s-a confruntat cu o dublă misiune: să 

adapteze modelele curților regale și nobiliare într-o manieră care să permită o mai 

mare liberalizare a expansiunii și consolidării intereselor burgheze; să-și însușească 

obiceiurile populare ale celor mai muncitoare, virtuoase și profitabile elemente ale 

clasei inferioare pentru a întări puterea economică și culturală a burgheziei. În această 

privință, burghezia franceză era într-adevăr o clasă de mijloc cu funcție mediatoare, 

deși scopul ei final era să devină autosuficientă și să facă interesele naționale identice 

cu ale sale. O modalitate de a-și disemina valorile și interesele și de a-și întări în mod 

subliminal rolul în procesul de civilizație a fost prin socializarea literară "(Zipes 2003: 

21). 



 Aceste tipuri de comportament și modele pentru copii care implică valori cognitive 

(sau cunoștințe despre lume) sunt exprimate în basme sub forma unor idei generale. Cele mai 

multe dintre ele se concentrează pe diviziunea de gen: Frumoasa Adormită, Scufița Roșie, 

Barbă-Albastră, Zânele și Cenușăreasa construiesc femeia dependentă de sexul masculin, de 

fapt dependentă cu viața și moartea de un partener de sex masculin, în timp ce Motanul 

încălțat sau Tom Degețel arată bărbaților oglinda comportamentului exemplar 

 Operația mentală pe care cititorii lui Perrault urmau să o efectueze era ceea ce astăzi 

este înțelegem prin recunoașterea modelului, care este o expresie cheie în științele cognitive, 

tehnologia IT, știința informației, analiza datelor etc. Interesul teoretic nu mai este direcționat 

către aspecte retorice sau tematice, ci asupra unor scheme cognitive ce stau la baza codificării 

scenariilor (coduri procesuale) împărtășite de o comunitate: roluri sociale (maestru, slujitor), 

evenimente tipice și structura lor (desfășurarea unei ceremonii de nuntă, de exemplu), tipuri 

de schimburi (dialog) între membrii comunității, reflectând relațiile de putere (de egalitate sau 

relații de putere asimetrice). Vedem că analiza discursului studiază limba în raport cu 

practicile de semnificație socială. Structura lor e foarte schematizată, ceea ce face ca basmele 

să fie textele ideale pentru reinscripție, variație, parodie etc., deoarece nucleul narativ de bază 

va fi totuși recunoscut sub transformări. Sunt transformări care indică schimbări ale valorilor 

societății sau ale perspectivei asupra lumii, precum și ale morfologiei genului. În ceea ce 

privește ideologia, prezentăm un exemplu de schimbări în construcția feminității, care a 

devenit evident la sfârșitul secolului trecut după câteva decenii de critici feministe ale 

patriarhatului. Este o analiză comparativă a aceluiași basm, "Rapunzel", cu două versiuni, una 

din 1968 și alta din 1993, care au fost publicate de editura Wills și Hepworth din Marea 

Britanie. 

  Prima este mai aproape de rolurile de gen construite în mod tradițional, în timp ce 

versiunea din 1993 aduce în prim-plan o figura feminină puternică care inspiră bărbatului 

frica de castrare. Această femeie pare să se răzbune pe o lungă istorie a sclaviei și sacrificiului 

de sine în numele misiunii sale biologice. De aceea, acum ea obliterarizează relațiile de 

familie și de regenerare, privând un bărbat de copilului său și un alt bărbat de mireasa lui.  

 În capitolul final dedicate modelului integrat nîn educație, am alcătuit un table al 

corelațiilor ce pot fi stabilite între ideologia timpului și relațiile de putere dintre genuri pe 

baza unor variante ale orgoliosului mit masculin al lui Pygmalion, creator al femeii. 

 



TITLU DOMENIU   EPOCA                                          IDEOLOGIA 

GENULUI  

 

REGIM 

EPISTEMIC      

 

__________________________ 

Metamorfoze (Ovidiu) 

___________ 

Mit (poem 

narativ) 

 

_________ 

8 A.D. 

_________ 

Pygmalion ca 

artist și 

creator al 

trupului 

femeii  

Galatea – 

creatura 

bărbatului  

 

_____________ 

miticl   

 

“Hercules și Omphale”  

(Rubens) 

pictură Cca 1602 Hercule ca 

sclav al 

Reginei 

Omphale, 

torcând lână. 

Regina 

Omphale  

ține bâta lui 

Hercule și îl 

trage de 

ureche 

 

Burless  

 “Autoportret” 

”Pygmalion și Galatea” 

(Jean Leon Gerome) 

Photografie a 

picturii. 

Suprapunere a 

autoportretului 

ca sculptor și 

universal 

pictat.  

  1890 Artistul 

confundă 

planurile 

artei, 

realității și 

reprezentării.  

Simulare  

 

“Pygmalion” (Bernard Shaw) 

 

Piesă de teatru 

 

1914 

 

Un professor 

universitar de 

fonetică face 

o florăreasă 

cu engleză de 

suburbia să 

vorbească 

precum o 

ducesă 

 

Simulacru 

 

 

 

 

      

 
Diagramă. Deconstrucție a mitului în simulacru. 



 CONCLUZIE 

 Ipoteza inițială a acestei cercetări interdisciplinare, aceea că basmele seamănă cu un spațiu 

topologic, în sensul că un model de bază rămâne neschimbat în ciuda transformărilor și rescrierii în 

timp, a fost discutată, spre verificare, atât în lumina unei abordări structuraliste care subliniază 

existența unor aspecte formale stilizate și neschimbate (Max Lüth) cât și din punctual de vedere al 

unui istorist care se se soncentrează asupra schimbărilor suferite de acest gen  în timp (Vito Carrassi). 

 Poveștile sunt spații topologice deoarece: 

 

1. un basm poate avea mai multe variante, dar basmul "original" va fi totuși recunoscut de 

receptori (vezi "Cenușăreasa, trei sute patruzeci și cinci de variante" de Marian Roalfe Cox., 

publicată pentru Societatea folclorică de David Nutt, 1893); 

 

2. dat fiind faptul că basmul are o structură simplă, un nou inscriptor poate să opereze 

schimbări în text (de perspectivă, relații, în felul cronotopei timpului babilonian etc.) și totuși 

acesta va fi perceput ca un basm; 

 

3. se poate chiar deschide și rescrie diferit vechile basme, astfel încât să rezulte o nouă 

versiune modernă sau postmodernistă, în care să fie introdusă o agendă personală (cum ar fi 

perspectiva feministă a lui Angela Carter în Black Venus și The Bloody Chamber), fără a face 

de nerecunsocut povestea tradițională, care poate fi identificată în continuare ca matrice 

originală prelucrată de bricolerii de mai târziu. 

 

 În același timp, genul se dovedește a fi susceptibil de evoluție, asemeni oricărui fenomen 

istoric. Odată integrate în fluxul cultural, basmele au început să împărtășească soarta tuturor 

artefactelor, care este o sensibilitate la mutațiile formale și ideologice: schimbarea vederilor estetice, 

paralelismul politic / poetic, metamorfozele, în special hibridizarea formelor generice, tendințele în 

artă, mișcări și atitudini din lumea istorică. Combinarea structurilor invariante și a aspectelor formale 

și conținutiste marcate de schimbări istorice, atât în lume, cât și în artă, oferă o imagine a complexității 

genului, care creează necesitatea unui amestec de metode, grile de interpretare și vocabular teoretic, de 

la examinarea cognitivistă a modelului de adâncime la noua contextualizarea istorică a basmelor în 

evoluția lor prin timp. 
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