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Introducere 

 Acesta este un studiu comparativ al basmelor în cele două etape diferite ale 

“modernităţii târzii”: modernismul şi postmodernismul - din punctul de vedere al construcției 

identității și al schimbărilor poeticii identitare. Ne propunem să oferim argumente în favoarea 

unei noțiuni istorice a identității și a discursului, care este pusă la încercare în cazul particular 

al basmelor, o formă generică al cărei univers fictiv se consideră a fi în afara timpului.     

Încercăm să demonstrăm că identitatea este un construct influenţat de percepția socială, mai 

https://mvslim.com/the-only-muslim-woman-to-win-the-nobel-prize-of-mathematics-has-passed-away/
https://mvslim.com/the-only-muslim-woman-to-win-the-nobel-prize-of-mathematics-has-passed-away/
http://www.open.ac.uk/courses/find/psychology?utm_source=openlearn&utm_campaign=ol&utm_medium=ebook
http://www.open.ac.uk/courses/find/psychology?utm_source=openlearn&utm_campaign=ol&utm_medium=ebook
https://www.youtube.com/watch?v=bTJEqfhzGgk
https://en.wikipedia.org/wiki/Gustave_Dor%C3%A9
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degrabă decât de esență și substanță, supusă schimbărilor istorice şi modelată de ideologiile 

discursului. În perioada modernă timpurie, a Iluminismului, basmele au fost percepute ca 

naraţiuni ce povestesc originile unui popor, ca oglindire a credinţelor fiecărui popor. Ele au 

fost percepute de Herder, Goethe, Charles Perrault, Fraţii Grimm sau de către preromanticii 

britanici ca hrană spitituală pentru întregirea identităţii naţionale devenind astfel un semn al 

identităţii naţionale. Dimpotrivă, odată cu trecerea timpului şi schimbările istorice survenite, 

în perioada postmodernă se pierde percepţia basmului ca unitate de măsură identitară, 

devenind doar un model care trebuie re-simbolizat, un fragment dintr-un desen mai amplu, 

diferit, o scuză, o scenă pe care sunt jucate alte piese, în ton cu schimbarea, cu ideile  

postmoderniste. 

 Prezenta lucrare aduce în prim plan, “pe scenă”, patru concepte principale, care, deși 

sunt preluate din diferite domenii conceptuale (teoria genului, curente literare și axa verticală 

a schimbării în politică / poetică de-a lungul istoriei), se dovedesc a fi legate în trecerea la o 

nouă fază a culturii. Metafora de scenă pe care o folosim pentru actul de interpretare este 

justificată de convingerea noastră că aceste concepte au un efect de structurare, de implicit 

teoretizare şi poziţionare, că prin utilizarea unui anumit vocabular critic ne plasăm deja într-o 

anumită poziție teoretică în studiul nostru despre basme, folclor și construcţie a identități în 

trecerea de la modernism la postmodernism, cu toate implicațiile procesului transformator 

suferit de acest gen literar pentru a se potrivi unor noi contexte. 

Semnificaţia studiului de faţă constă, atât într-o abordare contextualizată a conceptului 

de identitate prin studiul basmelor, cât şi într-o abordare comparativă menită să evidenţieze 

schimbările survenite în poetica identităţii în trecerea de la modernism la postmodernism. 

Obiectivul principal avut în vedere este să arătăm cât de importantă este estetica 

timpului în interpretarea basmelor, pentru modul în care sunt văzute, percepute, simţite şi 

asimilate. La rândul lor, filozofia artei şi practicile semnificative sunt adesea (întotdeauna, 

susţine Michel Focault în The Order of Discourse, 1971) modelate de contextul istoric într-un 

sens foarte larg, adică, inclusiv ideile politice, ideologiile, relaţiile de putere, teoriile sociale, 

ideile filozofice, estetice sau ştiinţifice, de fapt, întregul domeniu discursiv în care opera 

literară este încorporată. Această încorporare a discursului în toate formele de activitate  

socială este efectul instituţionalizării. Diferite instituţii “impun forme ritualice” discursului,  

dându-i relevanţă şi putere. (Focault 1971: web.) 
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Oare basmele scrise în diferite perioade istorice afişează o structură imobilă şi o 

poetică atemporală sau sunt scrise în conformitate cu schimbările survenite in poetică/politică 

şi care pot fi trasate în lucrările canonice ale unei faze culturale? Cercetările noastre ne-au 

condus la concluzia că schimbările semnificative de poetică, construcţie a personajelor, fir 

narativ, intrigă,  pot fi percepute ca urmare a schimbării agendei ideologice chiar şi în cele 

două etape ale modernităţii târzii (modernism şi postmodernism).  

Deoarece basmul a fost un gen literar creat de Marie-Catherine d’Aulnoy în zorii 

Iluminismului, ne-am întors la multitudinea de idei care i-au însoţit originile pentru a examina 

datele iniţiale sau matricea ideologico-estetică din care a evoluat şi care au fost modificate în 

mod semnificativ prin exerciţii ulterioare de rescriere a basmelor, un exemplu relevator fiind 

cele ale Angelei Carter si rescrierea lor într-o cheie feministă, pentru a răspunde aşteptărilor 

noilor generaţii de cititori. 

Aşa cum au evidenţiat Richard Bauman şi  Charles L. Briggs în Voices of Modernity. 

Language Ideologies and the Politics of Inequality (Bauman & Briggs 2003: 197) 

modernitatea s-a dezvoltat având la bază două proiecte distincte: 1. Conceptul lui John Locke 

despre un limbaj purificat, eliberat de relaţiile cu societatea, bazându-se numai pe 

inteligibilitatea şi raţionalitatea sa, şi 2. Conceptul lui Herder despre state-naţiuni, realizat prin 

recunoaşterea şi promovarea caracteristicilor naţionale. Acesta a perceput tradiţia ca o sursă 

de ordine socială şi putere politică, iar limba ca ceva profund înrădăcinat in viaţa colectivităţii 

sociale definind familii, comunităţi, regiuni şi naţiuni.  

Herder a văzut caracterul unui popor înrădăcinat în peisaj, în geografia spaţiului pe 

care îl locuieşte şi definit de limbă, tradiţii, obiceiuri, etc.  

Concepţia lui Herder despre modernitate şi identitate naţională a promovat 

desăvârşirea identităţii naţionale şi a statelor naţiuni pe tot globul. Fraţii Grimm i-au urmat 

agenda ideologică publicând basme reflectând spiritul german, precum şi studii în mitologia 

germană. Ei au îmbrăţişat proiectul naţionalist a lui Herder oferindu-i o bază lingvistică şi 

textuală. Colecţiile lor publicate, inclusiv cea intitulată Kinder und Hausmärchen, probabil 

cele mai frumoase texte literare „populare” ale tuturor timpurilor, sunt încercarea lui Herder 

de a revitaliza literatura germană. Fraţii Grimm au asimilat în basmelor lor provincialismul şi 

naţionalismul german. 

https://www.google.ro/search?biw=1280&bih=631&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+Bauman%22&sa=X&ved=0ahUKEwirr9iC6-7OAhXkLMAKHfxIDh4Q9AgIWzAH
https://www.google.ro/search?biw=1280&bih=631&tbm=bks&q=inauthor:%22Charles+L.+Briggs%22&sa=X&ved=0ahUKEwirr9iC6-7OAhXkLMAKHfxIDh4Q9AgIXDAH
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Astfel, scriitorii şi politicienii din Europa au avut la dispoziţie două modele distincte şi 

influente privind limba şi modernitatea. Ambele perspective au contribuit la modelarea ordinii 

sociale şi a planurile de elaborare a acesteia. 

    Indiscutabil, se poate observa şi face legătura între politica imperialistă a secolului 

al- XIX-lea şi ascensiunea mişcărilor naţionaliste sau interesul pentru construirea unei 

identităţi naţionale în rândul popoarelor care se luptau pentru câştigarea independenţei 

naţionale (cum ar fi cele două popoare de la capetele opuse ale continentului: irlandezii şi 

românii).  

 Dimpotrivă, procesul de globalizare în perioada postbelică, migrația masivă și 

apariţia noilor concepte politice, cum ar fi comunitatea imaginară (fără legături bazate pe 

limbă, trecut comun, literatură națională, trăsături rasiale și origine, ci de loialitate față de 

Constituție), corectitudinea politică, societatea multiculturală etc. au dus la o poetică diferită 

în tratarea basmului ca formă generică și ca purtător al ideologiei. Studiul acestui fenomen ne 

ajută să înțelegem ceva din natura relației dintre artă, politică și istorie, schimbarea estetică 

(care nu este doar o chestiune de gust) și schimbarea generică (folosind basmele ca studiu de 

caz).  

 Este adevărat că rescrierea basmelor în postmodernitate este destul de previzibilă: 

acestea devin narațiuni ale emancipării grupurilor de oameni marginalizați: alte rase, femei, 

copii, slujitori. Niciodată invers (adică afirmarea relațiilor ierarhice). Cu toate acestea, ele 

sunt cele mai apropiate de ceea ce înțelege Anthony Gibbons printr-un cadru moral pentru 

proiectele auto-reflexive ale indivizilor și ale comunităților. 

 Sfârșitul perioadei moderne aduce în prim plan rescrierea basmelor având o agenda 

ideologică transformatoare ceea ce le-a adus mai aproape de o presupusă  revenire a 

realismului. 

 Urmărind această schimbare de paradigmă identitară în cele două etape ale 

modernităţii târzii am pornit pe un drum care leagă basmele de societate și procesul 

civilizator.  Basmele sunt percepute ca un semn al unității, al spiritualității și al identităţii în 

prima etapă a modernismului, cu o schimbare de paradigmă spre o identitate mai fluidă în a 

doua etapă a modernității târzii - postmodernismul - bazat pe internaționalism și 

multiculturalism. 
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     Urmează  o explicaţie şi o contextualizare a principalelor concepte utilizate în 

această lucrare: basm, modernism, istorie, postmodernism, identitate pentru o mai bună 

înțelegere a argumentării și integrarea lor în context. 

 Conceptul de identitate în modernism se bazează pe tradiție, văzută ca o marcă a 

unității (așa cum reiese din analiza lucrărilor lui Kirileanu și Yeats în lucrarea de față) a fost 

înlocuit în postmodernism cu o identitate aflată într-o continuă devenire, unde existența 

individului devine auto-descoperire, auto-exprimare și auto-actualizare (așa cum reiese din 

analiza  operelor Angelei Carter, Ruth Ozeki și Ben Lerner). 

 Identitatea a devenit un punct major de interes pentru antropologi, începând cu 

mișcările sociale din 1970 și aspecte legate de etnie, consolidând relația duală dintre individ 

și societate - arătând modul în care individul este afectat și, în același timp, contribuie la 

contextul social pe care îl trăieşte. A câștigat teren devenind nucleul dezbaterilor privind rasa,  

sexualitatea, etnicitatea, adică s-a poziţionat la intersecția dintre corpul fizic, ideologie și 

subiectivitate. 

  Chiar și personajele din basme, care cu o structură prototipică, sunt văzute acum ca 

nişte cadre vidate de vechiul sens, cărora li se pot atirbui alte semnificații. Dacă, pentru 

iluminiști sau pentru moderniști, basmele garantează o reprezentare autentică a caracterului 

esențial, a esenţei identitare, postmoderniştii se angajează în exerciţii de  rescriere şi 

reinterpretare sau revizuire, pentru a-și promova propria agendă ideologică. Observăm cum 

epistemologia, ideologia și trupul se combină într-un proces comun de fabricare a sensului 

cultural. Pe această triadă - corp + ideologie + subiectivitate -  se concentrează în prezent 

studiile identitare.  

          Trupurile noastre devin parte a discursului în sensul că ele reflectă și exprimă idealurile 

și ideologiile culturale.  Alegerile noastre presupus "libere" sunt, în realitate, induse de table 

de valori sau interdicţii ale comunităţii. Ilustrativ este cazul femeilor musulmane, a căror 

existenţă e determinată de cultura și ideologia islamică, dar care a fost influențată de 

apariția mișcărilor feministe la nivel mondial începând cu anii '70, de mișcările activiștilor 

pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen.  

 Corpul femeii musulmane pare să întruchipeze tensiunile dintre modernitate și anti-

modernitate, dintre ideologia tradițională, stereotipuri și eforturile lor de a depăși aceste 

stereotipii despre ceea ce alții percep ca fiind musulman. 

 Scriitorii feminişti, cum ar fi Elizabeth Grosz, au căutat soluţii la această problemă 

şi au articulat noţiunea de feminism corporal, în care corpul feminin este plasat în centrul 
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atenției și recunoscut în toate diferențele sale ca fiind atât material, cât și social. Grosz se 

bazează pe o serie de influențe filosofice pentru a teoriza noțiunea de întrupare folosind 

modelul Möbius - o figură tridimensională inversată sub forma cifrei opt. Figura Möbius 

asemeni corpului uman, conform lui Grosz, arată că nu există o distincție clară între interior și 

exterior ci o unitate care constă dintr o fuziune a minții şi trupului. 

 Primul capitol al lucrării - Construcţia identității în modernism - dezvăluie 

modul în care basmele servesc ca o marcă a identității naționale pentru o anumită cultură în 

contextul prăbușirii dinastiilor și apariţiei statelor naționale independente. Studiul folclorului 

a coexistat cu mișcările emergente romantice, naționaliste, în care cercetătorii au studiat 

tradițiile folclorice, nu doar pentru a vedea cum au trăit oamenii în vremuri trecute, ci și 

pentru a descoperi precedente istorice pe care să modeleze prezentul și să construiască 

viitorul. În modernism cele mai multe basme dezvăluie un subiect și o structură ierarhică a 

reprezentărilor unei societăți și pozițiile deținute de subiect în cadrul acelei societăți, dând 

naștere ideologiilor care legitimează și mențin practicile și instituțiile sociale, dezvăluie 

contradicții, distribuția inegală a puterii şi fac loc dorinţelor conștiente și inconștiente, 

nevoilor, așteptărilor ... să fie îndeplinite. Uneori, dorințele individuale se integrează în 

idealuri collective, împărtășite de o întreagă comunitate. Argumentăm aici importanța 

basmelor ca remediu pentru o societate aflată în situaţii de criză: marele rol pe care l-au jucat 

ca o marcă a identității naționale în perioada unirii Basarabiei cu Țara Mamă (prin 

intermediul colecţiei de basme Poveşti Basarabene culese de folcloristul Simion Teodorescu- 

Kirileanu în martie 1918) sau ca marcă a identității servind independența Irlandei (colecţia de 

basme Fairy and Folk Tales of the Irish Peasantry de W.B.Yeats). Cele două colecții de 

basme, Povesti Basarabene și Fairy and Folk Tales of the Irish Peasantry (Basme și povestiri 

din folclorul irlandez) sunt aseămănătoare prin agenda lor ideologică, fiecare în contextul său 

cultural distinct, marcând trecerea spre noi evoluții, etape în istoria națiunii lor.  

În primul studiu de caz - Fairy and Folk Tales of the Irish Peasantry 

(Basme și povestiri din folclorul irlandez) (1983), culese de William Butler 

Yeats arătăm cum acest mare poet modernist a răspuns crizei intelectuale și politice a 

vremurilor sale. Yeats a crezut că sentimentul național și literatura de inspiraţie folclorică pot 

reforma o ţară. Literatura a fost văzută ca o modalitate de a susţine cauza națională, deoarece 

împărtăşea filosofia  vremii după care Occidentul tehnologizat şi comercializat prezenta 

semne de decadenţă, iar renaşterea era posibilă doar prin recurs la trecutul eroic.  
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 Naționalismul său estetic, cu dimensiunea sa politică, devine o formă de rezistență 

care se opune opresiunii coloniale  prin  auto-valorizarea culturală a poporului irlandez. 

 Am ales să ne îndreptăm atenţia către colecţia de basme Fairy and Folk Tales of Ireland, care 

combină două cărți de folclor irlandez culese și editate de William Butler Yeats: Fairy and 

Folk Tales of the Irish Peasantry și Irish Fairy Tales. Aceste basme erau cutia de rezonanţă a 

unor ancestrale resurse spirituale, Yeats fiind implicat profund în ceea ce era cunoscut la acea 

vreme ca mişcarea renaşterii celte.  

 Folclorul și tradițiile irlandeze au fost umbrite, pe punctul de a dispărea, de doctrina 

bisericii și de controlul britanic al sistemului educațional. Yeats a folosit scrierile sale atât  

pentru a promova moștenirea irlandeză cât și ca o strategie pentru trezirea mândriei și a 

naționalismului irlandez. În afara faptului că a fost colecționar al folclorului irlandez, poeziile 

și piesele sale epice conţin recognoscibile ecouri folclorice. În poemele The Wanderings of 

Oisin și The Death of Cuchulain a folosit fragmente de basme irlandeze, la fel ca şi în poeme 

mai scurte, cum ar fi The Stolen Child - o  parabolă cu zâne care atrag un copil departe de casa 

lui. Cuchulain’s Fight with the Sea prezintă un fragment dintr-un basm epic în care eroul 

irlandez Cuchulain se luptă cu fiul său pierdut. Majoritatea poeziilor sale sunt înrădăcinate în 

simboluri, subiecte, imagini și teme din folclor, şi, cel mai important, poezia lui Yeats a vorbit 

despre cultura irlandeză. 

  Yeats s-a folosit de basmele, tradițiile și figurile eroice ale trecutului pentru a 

rescrie istoria culturală irlandeză și pentru a submina reprezentarea stereotipică și denigrantă a 

caracterului și culturii irlandeze, așa cum au ilustrat-o britanicii. Așa cum Seamus Deane, în 

eseurile sale de revigorare celtică în literatura modernă irlandeză din anii 1880-1980, 

menționează: “Every virtue of the Celt was matched by a vice of the British burgeois;” 

(Deane 1985: 25) (Fiecare virtute a Celţilor îşi găsea “măsura” într-un viciu al burghezului 

britanic – traducerea mea). Deane susține că studiile celtice din secolul al XIX-lea prezintă 

celții sub o formă idealizată, puternic atașată de natură, astfel încât ar fi în măsură să vindece 

Europa de anxietăţile inerente progresului.  

 Al doilea studiu de caz, colecţia de basme Poveşti Basarabene de Simion 

Teodorescu – Kirileanu ne dezvăluie preocuparea acestuia pentru tradiție și istorie care 

poate fi văzută, de altfel,  în întreaga sa operă, un loc aparte revenind colecției de Povesti 

Basarabene, scrisă în timpul călătoriei sale prin Basarabia în martie 1918, acel anus mirabilis 

al uniunii acestei provincii cu România. Basmele sale, metafore ale existenţei umane, susțin 

proiectul de construire a națiunii, de obţinere a independenţei, conform politicii naționaliste 
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promovate de Herder, care a dus la prăbușirea dinasțiilor europene și emergenţa statelor-

națiune după  Primul Război Mondial. 

      

           În ultimele două secole, această regiune a Basarabiei a fost în mod constant apropriată 

de Rusia - sau de Uniunea Sovietică - și de statul național român aflat în plin process de 

consolidare naţională, schimbând în mod repetat afilierea sa de stat, până în 1991, când a 

devenit republică independentă. Un spațiu al fragmentărilor oscilând între limba opresorului 

și limba maternă în căutarea  propriilor rădăcini, origini și a identității negate de dominaţia 

sovietică, îşi află în colecția lui Simion Teodorescu-Kirileanu Povesti Basarabene, o mărturie 

a acestor căutări. Este identitatea comunității definită prin limbă, văzută ca locus al identității. 

Problema alegerii limbii este una politică, culturală și literară, pentru că alegerea limbii este o 

alegere a identității. El a adunat basmele chiar  în perioada Unirii, anul 1918, în limba 

română, din diferite județe din Basarabia, acestea devenind oglinda spiritualității românești și 

a dorințelor și așteptărilor care decurg din ea.  

      A fost una dintre primele colecţii de basme adunate de un român pe cealaltă parte a râului 

Prut, pentru a dovedi că, pe ambele maluri ale râului, locuitorii gândesc și  simnt la fel, 

această asemănare spirituală și culturală fiind fundația pe care urma să fie edificată unirea 

politică. Aceste basme sunt o reflectare veridică a spiritului românesc comun şi funcționează 

ca un certificat de legitimitate acordat de "popor". 

 Citite și interpretate la un nivel simbolic, aceste povestiri folclorice dezvăluie 

aspecte psihologice și valori morale, arătând experiența umană comună și creând o contra-

realitate impregnată de aspecte diferite ale povestitorilor, audienței și a normelor sociale a 

locurilor de provenienţă . Colecția de povesti basarabene ilustrează și consolidează normele 

sociale ale comunității sale. Contextul în care au fost relatate, identitatea naratorului - așa 

cum folcloristul  îşi menționează întotdeauna sursa la sfârșitul narațiunii  - le dă un aer de 

autenticitate asemănător cu cel al arhivelor și  al cronicilor. 

  Odată cu trecerea timpului conceptul de identitate s-a schimbat fiind confruntat cu 

un set de provocări extraordinare care au rezultat din transformările politice și sociale externe 

şi care au condus la schimbări de paradigmă identitară și la încercări teoretice de a da sens  si 

de a defini aceste schimbări sociale. Frontierele, diaspora, migrația, refugiații, criza valorilor 

etc., aduc în actualitate problema identității, sau, mai degrabă, criza acesteia. Se cere o 

reinventare a Sinelui în contextul noilor realități, ceea ce ne îndreaptă atenția asupra celei de-a 

doua părți a acestei teze: Basmele şi poetica deconstrucţionistă postmodernă 
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pentru a ilustra rolul major al deconstructivismului (Derrida) în rescrierea şi reinterpretarea 

basmelor în perioada de după război. 

        Postmodernismul, spre deosebire de perioadele precedente, imprimă o nouă 

încărcătură conceptului de identitate: controlul fizic şi psihologic al fiinţei umane  care devine 

conştientă de această manipulare. 

   Dacă în modernism exista națiunea care să servească drept reper identitar, 

postmodernismul este obsedat de un corp scris de narațiunile culturale, un corp care nu a 

aparţinut niciodată pur și simplu individului. Astfel, o frică nelimitată de auto-nominalizare: 

"Cine sunt eu?" duce la o căutare continuă a propriei identității. 

   Schimbarea poeticii identitare în trecerea de la modernism la postmodernism este 

ilustată prin procesul deconstrucției (Derrida), al neîncrederii în autoritatea unor entităţi ideale 

numite metanaraţiuni (Lyotard, 1984) şi prin subminarea structurilor ierarhice susţinute de 

structuralişti, încurajând perspectivele fracturate, fluide, multiple, după cum observăm din 

transformarea şi adaptarea basmelor la nevoile actuale ale societății. Realizăm această 

ilustrare prin analiza colecţiei de basme postmoderne The Bloody Chamber,  scrisă de Angela 

Carter, și a unor poeme de Cezar Baltag integrate de poet însuşi în limitele genului 

(subintitulate “pattern de basm”). 

 Primul studiu de caz e dedicat rescrierii câtorva basme de Angela Carter într-o 

manieră feministă, sau ceea ce Cixous (1996), în eseul său, The Newly Born Woman, Irigaray 

şi Kristeva numesc écriture feminine. Supuse unui tratament deconstrucţionist, câteva basme 

celebre se deschid unei noi ideologii, transformându-se din lecții nevinovate pentru copii în 

comentarii satirice despre puterea sexuală și psihologică, oglindind schimbările din societate, 

servind emancipării femeilor, unor noi relaţii de putere sau criticii valorilor patriarhale. 

Vedem aici deconstrucţia identităţii ca model fix, negarea existenţei obiective a identităţii şi 

apariţia unei identităţi subiective, iluzorii, construită, pe care fiecare individ este liber să şi-o 

imagineze şi construiască după bunul plac. Basmele Angelei Carter din colecţia The Bloody 

Chamber (1979) îşi propun să depăşească şi să submineze stereotipurile ascunse în basmele 

tradiţionale (cum ar fi deconstrucţia  conceptului de male gaze (’privire masculină’) elaborat 

de Laura Mulvey în eseul ei Visual Pleasure and Narrative Cinema (1975), cu origini în 

teoria lacaniană a oglinzii/literei din subconştient, în care eul se construieşte printr-o 

dialectică a alterităţii, prezentând versiuni contradictorii ale eului - o identitate plurivalentă.  
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 Re-interpretarea postmodernă a basmelor nu este doar o acțiune artistică, ci și o 

acțiune socială care conduce în continuare la transformări culturale prin interogarea 

ideologiilor tradiționale și prin re-crearea liniilor directoare ale invenţiei narative pentru a 

răspunde crizei identitare postmoderne.  

 Poveștile sale reprezintă, de asemenea, rezistența vieții la orice interpretare unică: 

libertatea infinitei invenții și reinvenţii atestând faptul că realitatea este provizorie, lipsită de 

adevăruri veșnice, fiind mai degrabă un construct, un artefact, ceea ce duce la o criză a 

identității într-un  postmodernism fluid, lipsit de stabilitate şi certitudine. Fiind o mise en 

abîme a basmelor tradiționale, rescrierile ei îndrăznețe ne scot din zona noastră de confort și 

produc un sentiment de neliniște și discomfort intelectual, trezind suspiciuni cu privire la 

credințele noastre comune, subminându-le. Poveştile ei proiectează lumi posibile care 

transcend limitele (cele tradiționale), creând o identitate modificată, plurivalentă, în care 

subiectul individual este dizolvat în structuri lingvistice și ansambluri de relații. Personajele ei 

sunt expresii ale unei crize, cea a identității și, în încercarea lor de a-şi construi o identitate 

devin un rizom (Deleuze si Guattari) de interrelații. După cum subliniază si biograful său: 

“Her own passion was for disordering things, exploding categories, undermining 

divisions.”(Gordon 2016: 392) (“Pasiunea ei a fost să disloce lucrurile, să explodeze 

categoriile, subminând clasificările”)   

 Poveștile ei se cer percepute ca anti-narațiuni identitare, prezentând valori 

alternative care nu sunt cuprinse în basmele tradiționale.  

 Un al doilea exemplu edificator privind deconstrucţia basmelor în 

postmodernism sunt structurile de basm din poeziile lui Cezar Baltag, pe care acesta le 

subintitulează sugestiv pattern de basm şi care refac în universal său liric legătura dintre cele 

două lumi: materială şi spirituală.  Poetul conjugă în poezia sa mitosofia autohtonă, folclorul 

şi cultura într- un “joc” al dezrădăcinării şi al căutării de sine, folosindu-se nu doar de cuvinte 

ci şi de muzicalitatea lor, acestea devenind incantaţii magice asemeni celor din volumul 

Madona din dud, pe carea îl putem plasa alături de Isarlâc al lui Ion Barbu, Flori de mucegai 

de Tudor Arghezi sau scrierile lui Anton Pann. 

Freud argumenta în Civilization and its Discontents (1930) că civilizaţia a fost 

construită în mod necesar şi tragic pe suprimarea şi sublimarea instinctului. 

Cu ajutorul basmelor el a proiectat în poeziile sale, în special cele din volumele Odihnă în 

ţipăt, Madona din dud, Unicorn în oglindă, Dialog la mal, o lume a interioriăţii şi a 
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profunzimilor fiinţei, singura în care se putea elibera de toate constrângerile, inclusiv cele 

politice. O deconstrucție a lumii, a realității, în basme și în poemele sale. 

  Poetul apelează la folclor pentru a investiga subconștientul colectiv, încorporând 

acest pattern de basm în poeziile sale, creându-și propriile basme în versuri. Cu acest pattern 

de basm ca titlu sau subtitlu pentru unele dintre poeziile sale din volumul Unicorn în oglindă, 

el indică încă de la început felul în care ar trebui abordată poezia, ca un basm - care este o 

modalitate specifică poporului nostru, și nu numai, de a înțelege lumea, esența ei. Pierdut în 

reflexiile oglinzii și ale poeziei, într- o spaţialitate a eului, poetul își caută propria identitate, 

îşi caută adevăratul sine, prins într-o lume contradictorie, conștient de greșelile sale și de 

trecerea timpului, devine un străin în lumea exterioară în care nu găsește răspunsuri la 

întrebările sale, astfel, căutarea sa devine una interioară, a profunzimilor fiinţei. 

 Poezia sa reflectă o exploatare postmodernă a intertextualităţii și colajului, a 

reciclării elementelor tradiționale .  

Atât Angela Carter cât şi Cezar Baltag au introdus şi folosit in operele lor basmele şi 

folclorul cu toată bogăţia lui pentru a oferi o notă distinctă scrierilor lor. Mult folosite şi 

abuzate basmele rămân în continuare un teren fertil, demn de exploatat. 

Al treilea capitol al tezei, O schimbare  în / cu timpul: o abordare 

comparativă este menit a evidența schimbarea de la o fază culturală la alta, în paralel cu 

schimbările din epistemologia epocii. 

Epistemologia incertitudinii, deconstrucția cartesiană, a metafizicii și a istoriei, 

întreprinsă de Nietzsche și moştenirea sa intelectuală (Heidegger, Gadamer, Derrida), au 

influențat conceptul de identitate, postmodernismul lăsând în urmă noțiunile de sine eroic și 

aventuri grandioase din metanaraţiuni (Lyotard) și preocupându-se de problemele identitare 

actuale, cele legate de clasă, sex sau rasă.  

Potrivit lui Paul Ricoeur (Temps et récit), ca instanîe narative avem puterea 

intelectuală de a reimagina scenariile, astfel încât să dăm coerență vieții noastre fragmentate; 

astfel, povestind, ne identificăm în propriile noastre povestiri. Sub fluxul constant al 

schimbărilor, aceste narațiuni sunt rescrise continuu asemeni identităților noastre. 

Schimbându-se cu fiecare povestire / lectură pentru fiecare persoană în parte povestea atinge 

noi înţelesuri, iar elementele sale sunt înlocuite constant în ceea ce Anthony Giddens numeşte 
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in studiul său Modernity and self-identity. Self and society in the late modern age, o ordine 

post- tradiţională.      

    Anticipând postmodernismul, Flann O'Brien a ilustrat decăderea Irlandei 

contemporane prin parodii ale tradiției folclorice irlandeze. 

 Dimpotrivă, postmoderniştii canonici, cum ar fi Angela Carter, Jeanette Winterson, 

etc. au salutat prăbușirea stereotipurilor eroice masculine, folosind basmele în propria lor 

agendă  feministă, de emancipare şi eliberare a femeilor din convențiile patriarhale. 

 

 Subcapitolul Basmele şi poetica identităţii: o schimbare de perspectivă 

de la modernism la postmodernism analizează modul în care basmele sunt reticente 

față de un set predefinit de credințe, norme, unitate, pentru că trebuie să exprime o lume 

diferită, ambiguă, fragmentată, neterminată, devenind astfel o lucrare "deschisă", supusă 

schimbării. 

Ca abordare comparativă, ne-am îndreptat atenţia spre poveştile postmoderne ale 

Angelei Carter din colecţia The Bloody Chamber în antiteză cu versiunile lor tradiționale 

pentru a evidenţia transformările suferite de basm de-a lungul timpului. Aceste transformări 

au influențat numeroase versiuni şi reciclări ale basmelor, cum ar fi colecția lui Jack Zipes, 

Don’t Bet on The Prince (1986) şi The Trials and Tribulations of Little Red Riding Hood 

(1993) alături de colecția Angelei Carter The Bloody Chamber (1979).  

 Pentru a exemplifica cele menţionate, am analizat o poveste atipică: Little Red 

Riding Hood (Scufiţa Roşie) (AT333).  Am evidenţiat felul în care poveştile contribuie la 

crearea stereotipurilor, a tabuurilor, la promovarea ideologiei subliminale conform structurilor 

de putere ale societăţii. Această poveste, singura din întreaga colecție a lui Perrault lipsită de 

un final fericit devine, în versiunea lui Perrault, un avertisment, oferind modelul corect de 

comportament demn de urmat pentru fete. Prezentând un exemplu negativ în persoana 

Scufiţei Rosii, (care atrage prin comportamentul său un final nefericit asupra ei și a bunicii 

ei), Perrault prezintă cititorului viziuna sa despre cum ar trebui să se comporte o fată bună și  

manierată:  să nu vorbească niciodată cu străinii şi mai ales să fie ascultătoare. Din cauza 

neascultării și a refuzului de a-și controla impulsurile naturale, ea este pedepsită aspru în cele 

din urmă. Fata plătește cu scrupulozitate pentru încălcările sale: vorbeste cu lupul, dezvăluie 

unde se află casa bunicii și pierde timpul în pădure, uitând de îndatoririle ei. Astfel, încălcarea 

regulilor de bună conduită atrage un final nefericit.  
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 O altă abordare a aceleiaşi poveşti este versiunea din 1812 a fraților Grimm din 

colecția lor Kinder und Hausmarchen marcând o trecere de la versiunea și cultura franceză a 

lui Perrault la versiunea fraţilor Grimm, care își are rădăcinile în versiunea franceză, dar și în 

cultura germană. Într-o încercare de revitalizare a literaturii germane, basmele au fost o 

modalitate de a educa copiii și de a-i ajuta să dezvolte o imaginație fără teamă. Această 

abordare a basmelor continuă și astăzi. 

 Deși cele două versiuni, a lui Perrault și a fraților Grimms, aparţin unor perioade 

diferite, sunt destul de asemănătoare în prezentarea ideologiilor de gen. Ele prezintă femeile 

ca fiind pasive, neajutorate și promovează o mentalitate de victimă în rândul cititorilor de sex 

feminin. 

 Patricia Waugh în studiul ei Metafiction: the Theory and Practice of Self-Conscious 

Fiction (1996) atrage atenţia asupra faptului că în postmodernism devenim actorii unor simple 

“rolurilor” iar studiul personajelor din romane (poveşti) poate deveni un model util pentru 

construirea subiectivităţii în realitate.  

 Povestirile Angelei Carter din The Bloody Chamber publicate în 1979, dezvăluie noi 

realități culturale în care voința liberă a femeilor înlocuiește moralitatea și inocența din 

basmele tradiționale. Poveștile ei, contra-narațiuni identitare, prezintă valori alternative care 

nu sunt prezente în basmele tradiționale.  

 În povestea The Werewolf ea subminează versiunea tradițională a Scufiţei Roşii  

expunând ideologiile de gen învechite, fixe, din versiunile clasice. Ea rescrie o poveste 

diferită, aducând Scufiţa Rosie în secolul 21 pentru a rezona mai bine cu schimbările şi cu 

percepţiile noastre.  

 Versiunile cinematice ale basmelor, de exemplu filmele Disney, devin un pachet 

standard de valori și vise, care stau la baza așteptărilor copiilor și formează răspunsul nostru 

la stereotipurile conţinute de aceste narațiuni. Analiza basmelor tradiționale făcută de Jack 

Zipes în Breaking the Magic Spell (1979), Spells of Enchantment (1992), Fairy Tale as Myth / 

Myth as Fairy Tale (1994), subliniază  schimbarea funcției sociale a genului. 

 Pentru o mai bună redare a conceptului istoricizat al identității, ne-am îndreptat 

atenția asupra lui Flann O'Brien, precursor al postmodernismului, și a scrierilor sale care 

dezvăluie identitatea ca o combinație de măști. Apărute într-un context postcolonial, scrierile 

sale subminează poziția grupurilor dominante cu versiuni ironice și parodice ale identității 

naționale și lingvistice, pentru a submina stereotipurile identității în contextul colonial, 

marcând trecerea de la modernistul Yeats, pentru care folclorul a fost un semn al identității (el 
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însuşi fiind colecţionar de folclor în culegerea Fairy and Folk Tales of the Irish Peasantry) 

spre deconstrucția postmodernistă a identităților fixe, luând în derâdere construcția identității 

prin apel la folclor sau la imaginea unor țărani idealizați.  Unde unii au văzut adevăratul spirit 

irlandez, el a văzut clișeuri, stereotipuri, forme fără fond.  

 Postmodernismul imaginează realitatea în jocuri de limbaj nesfârșite, cu autori ca 

Flann O'Brien care apar în universul ficțional al romanului lor, estompând linia dintre ficțiune 

și realitate, jucându-se şi luând în derâdere normele și convențiile sau după cum afirmă 

Ronald Sukenick în Death of the Novel and Other Stories (2003) romanul devine un joc. 

 At Swim-Two-Birds este un roman despre scrierea unui alt roman, o poetică a 

romanului, (rezonând cu ideile lui Alain Robbe-Grillet din studiul său Towards a New Novel) 

deschizând calea către postmodernism.  

 Primul sau roman, At Swim-Two-Birds, devine o scriere despre crearea fictiunii, un 

bricolaj, contestând notiuni fixe cum ar fi timpul, spatiul, materiea, identitatea etc., asa cum 

sunt ele prezentat în naratiunile conventionale, faptul că toate naratiunile sunt în final, un 

produs fictiv; astfel modernitatea târzie este definită conform lui Peter Osborne în eseul său 

Modernity is a Qualitative, Not  a Chronological, Category (Osborne 1992: 79-80) şi întărită 

de Michel Faucault,  drept critica raţiunii iluministe.  Astfel, ca un produs fictiv al perioadei 

postcoloniale, romanul său ridică problema construirii identității în ficțiunea literară, 

accentuând  incapacitatea  ficțiunii de a genera un înțeles sigur. 

 Folosirea pseudonimelor în timpul carierei sale literare este simptom al refuzului său 

de a se identifica cu un nume. Conceptul postmodern al identității umane - oricum ar putea fi 

teoretizat - maximizează flexibilitatea, variabilitatea și plasticitatea comportamentului uman, 

astfel încât individul să poată fi și să facă multe lucruri diferite, în situații diferite, fără 

necesitatea unei continuităţi între aceste situaţii  în spațiu și timp. De îndată ce eul este privit 

ca un spectacol, mascarea devine un aspect intrinsec al sinelui, deoarece există încă un "eu" 

care conduce spectacolul și care, prin urmare, apare şi dispare în funcţie de context. Scriitorul 

își concepe "persona" din interiorul povestirii: el se concepe pe el însuși din interior. Efectul 

este asimilarea lui de către un altul, de către personajele sale, a naratorului său fără nume, așa 

cum este cazul în At Swim-Two-Birds.  

  Abordarea celui de al doilea roman a lui Flann O Brien, The Poor Mout, aduce în 

discuţie identitatea irlandeză, limba ca factor-cheie și satirizează politica de revigorare a 

guvernării statului liber, care a obligat elevii să înveţe limba irlandeză în şcoală - o măsură 

care a întors mulți oameni împotriva limbii lor materne. El deconstruiește ceea ce au fost 



18 
 

percepute în contextul postcolonial ca simboluri ale adevăratului spirit irlandez: țăranul galic 

și limba irlandeză prezentate ca promotoare a naționalismului. Autorul critică imaginea 

romantică a sărăciei și a țărănimii prezentate în autobiografii. Încercările personajelor sale de 

a se localiza, de a-și găsi rădăcinile, originile, se află în antiteză cu descrierea sistemului 

formal de învățământ din perioada colonială văzut ca lipsit de sens, o formă fără fond, autorul 

arătând clar că țăranul irlandez nu îşi va găsi niciodată în acest sistem un sprijin pentru auto-

definire. 

 Alt autor ales pentru a ilustra această schimbare a poeticii identităţii în 

postmodernism este Ruth Ozeki și romanul ei A Tale for the Time Being în care conceptul de 

identitate este abordat din două perspective: a lumii aflată într o continuă schimbare: dinamica 

evoluției sociale, istorice, politice, economice și efectul acestor schimbări asupra indivizilor 

care trebuie să se redefinească în noile coordonate ale identității, potrivit lui Ricoeur în Temps 

et récit (1988) devenim cititorii şi scriitorii propriei noastre vieţi, deoarece operele literare 

implică, conform lui Roland Barthes în Mythologies, o datorie morală în redarea relaţiilor 

sociale şi nu doar artă de dragul artei.  Personajele se dezvăluie într-un context postmodern 

fragmentat, dezrădăcinate, alienate, lipsite de sentimentul apartenenței localizate într-o 

societate globalizată. Identitățile nu sunt determinate biologic, ci modelate de mediul 

înconjurător și experiența personală, care poate fi transformată în cele din urmă în experiență 

comună, un dialog între noi, ceilalţi şi instituţiile sociale, conform lui Giddens, Beck şi 

Charles Taylor în Politics of Recognition (1994). 

 Autoarea introduce o lume plină de interconexiuni în care timpul și identitatea sunt 

legate de o realitate tranzitorie prinsă într-un flux continuu, făcând imposibil un răspuns 

complet și clar despre timp, despre ființă și existenţa acesteia. După cum sugerează și titlul 

romanul este o poveste pentru moment, pentru timpul prezent, despre "acum". Prinşi în 

mijlocul problemelor unei lumi globalizate (încălzirea globală, schimbările climatice, 

migrația, terorismul, pentru a numi doar câteva), indivizii sunt forțați să reconsidere 

identitatea într-un sens social și moral. Căutarea de noi modele pentru a construi identitatea 

după noua ordine mondială, pentru a avea sens în absența marilor narațiuni societale, căutarea 

poate fi doar una reflexivă conform lui Anthony Giddens în The Consequences of Modernity 

şi  Modernity and self-identity. Self and society in the late modern age (cum este de altfel şi 

căutarea personajelor lui Ozeki prinse în mijlocul problemelor și consecințelor unei lumi 

globalizate). 
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  Schimbarea poeticii identitare în postmodernism duce la Contexte noi, 

abordări noi și arată nevoia unei regândiri a modernității; dinamismul instituțiilor 

moderne și impactul lor global; o schimbare radicală a experienței noastre personale și a vieții 

sociale de zi cu zi; apariția unor noi mecanisme identitare care sunt modelate de, dar și 

modelează  la rândul lor instituțiile noastre moderne; o reconsiderare a modernităţii pe noi 

coordonate implică de asemenea reflexivitate, o reorganizare a timpului și a spațiului, o 

libertate a relațiilor sociale, fără constrângeri, modurile de comportament devin flexibile și 

"deschise"; o ordine post-tradițională care implică: "Reskilling" - noi abilități şi adaptarea la 

nou - atât în ceea ce privește intimitățile vieții personale, cât şi la nivel social (Giddens 1991: 

7). De asemenea, reflexivitatea în teoria lui Giddens devine un concept cheie al identității 

personale și sociale.  

 Folosind cuvintele lui Ben Lerner din romanul său 10 04, we find the world 

rearranging itself, ne aflăm în faţa unei lumi într-o continuă reorganizare. Cu un roman care 

provoacă însăşi postmodernismul, cu povești încorporate, estompând granițele ontologice 

între fapte, realitate și ficțiune, arătând fragmentarea vieții și a individului, romanul lui Lerner 

se dovedește a fi o autoficțiune care depășește jocurile postmoderne pentru a prezenta 

sociologia și dimensiunile fenomenologice ale vieții umane, prezentând individul prins într-o 

rețea de interrelații, încercând să se confrunte cu sau să evite realitatea. Astfel, acest roman 

depășește postmodernismul, extinzându-se într-o literatură care se angajează serios în 

problemele contemporane, în crizele foarte complexe, profunde și în continuă schimbare ale 

prezentului: inechitatea socială, capitalismul, schimbările climatice, lipsa stabilităţii și a 

apartenenței, căutarea identității și modul de a face față acestora.  

 Identitatea devine un construct în procesul existenţial, în funcție de mediul și 

interesele individului, construită într un context specific, fragmentat, dinamic și fluid pentru a 

se potrivi cu "modernitatea lichidă" (Bauman) pe care o locuiește.  

  Scriitorul / naratorul romanului încearcă să își construiască identitatea conform 

noilor reguli, noilor contexte schimbătoare, prins între povesti, între diverse contexte, între o 

potențială dizolvare a identității într-un mediu corodat de simulare (Baudrillard) și 

conformitate și nevoia de a se redefini, de a-şi remodela identitatea pentru a ține pasul cu 

schimbarea, scriind o nouă poveste a identităţii bazată pe relaționalitate, care integrează 

omenirea în procesul de evoluție, adică omenirea, creându-şi  propria istorie şi identitate.  

   Fiindcă postmodernismul a fost considerat depășit, au fost căutate concepte noi, 

etichete noi care să îl înlocuiască (începând cu 1990), cum ar fi: post-postmodernismul, trans-
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postmodernismului, milenialismul, digimodernismul (Kirby, 2009) sau altermodernismul 

(Bourriaud, 2009), performatismul (Eshelman, 2008), hipermodernismul, metamodernismul ... 

toate într-o căutare constantă de a defini şi a da sens realităţii. Am descris pe scurt aceste 

concepte noi, care așteaptă cu nerăbdare să înlocuiască postmodernismul.  

 Prezenta epocă a informaţiei dă naştere unui nou tip de identitate etichetat de Scott 

Bukatman "terminal identiy" / identitate terminală, referindu-se în principal la apariția unui 

nou tip de subiectivitate construită în faţa ecranului, a computerului sau a televizorului în 

conformitate cu noile moduri tehnologice de a defini lumea, răsturnând sistemele 

convenționale de semnificație, pentru că, la intersecția tehnologiei cu subiectul uman, apar 

noi modele de funcționalitate, construind o nouă poziție a individului în lume, în accord cu 

această Epocă a Informației, conform lui Alan Kirby în articolul său The Death of 

Postmodernism and Beyond.  

  Finalul tezei este marcat de Concluzii care reies logic din întreg corpusul lucrării 

şi care întăresc ideea acestei teze: că există o schimbare a poeticii identității în trecerea de la 

modernism la postmodernism. După un studiu comparativ al basmelor în cele două etape: 

modernism și postmodernism, am ilustrat schimbarea de poetică identitară folosind câteva 

cazuri de studiu edificatoare, cu următoarele concluzii: 

  Modernismul și postmodernismul au condus la diferite condiții socio-culturale, cu 

perspective diferite asupra formării identității. 

  Modernitatea a avut o abordare esențialistă a identității înțelese ca fiind determinată 

de ereditate, tradiție, trăsături biologice, geografie, după cum putem deduce din studiul 

basmelor basarabene și irlandeze care reflectă lupta acestor popoare pentru independență, față 

de coroana britanică, în cazul Irlandei și al unirii cu România, în cazul Basarabiei, în timp ce 

abordarea postmodernă a identității dezvăluie o poetică diferită; ea devine o construcție 

culturală în lumina căreia personalitatea noastră se modelează prin educație, lectură, idei și 

informațiile la care suntem expuși sau, altfel spus, devine o chestiune de limbă, de discurs. 

Angela Carter, de exemplu, cu poveştile sale, scrie, dă viaţă, unei femei diferite: emancipată, 

educată, curajoasă, care nu mai este supusă unor valori patriarhale.  

 Apărut în cea de a doua jumătate a secolului al XX-lea ca o consecință a celui de-al 

doilea război mondial, postmodernismul a condus la prăbușirea marilor ideologiilor care 

susţineau utopia raționalității (Faucault, Lyotard), inventată în timpul perioadei iluministe, 

care a dus în continuare la respingerea marilor narațiuni: a utopiei și a triumfului raționalității 

(Hegel, Marx etc.), abordare care generează la rândul ei scepticism și ironie. 
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 Cuvintele lui Kirby “the world has changed and theory must change with it.” (Kirby 

2009:32) (lumea s-a schimbat și teoria trebuie să se schimbe odată cu ea) susţin această 

schimbare de paradigmă identitară, într-o nevoie continuă de adaptare,  de a face faţă 

schimbărilor, într-o lume tot mai tehnologizată în care teoriile poststructuraliste şi 

postmoderne asupra identităţii devin terenul de cercetare pentru diverse domenii care pun în 

discuţie identitatea unor entităţi non-umane după cum afirmă Turkle: “Când trăim cu cips-uri 

implantate, vom fi pe o poziţie diferită în relaţiile noastre cu computerele. Atunci când 

împărtăşim ţesuturi şi material genetice ale altor oameni, vom fi pe o poziţie diferită faţă de 

corpurile altora. [...] Pe măsură ce începem să trăim cu obiecte care provoacă graniţele dintre 

cei născuţi şi cei creaţi şi între oameni şi orice altceva, va trebui să ne spunem poveşti 

diferite.” (Turkle 2007: 326) 

 Corpul in postmodernism asemeni națiunii în modernism, au fost întotdeauna 

subiectul disputelor politice. Postmodernismul a intensificat dezbaterea, oamenii devenind din 

ce în ce mai conștienți de controlul fizic și psihologic. Postmodernismul este văzut de Ihab 

Hassan ca un exercițiu continuu de auto-definire iar identitatea postmodernă a fost numită de 

Robert Jay Lifton, The Protean Self (de la zeul grec Proteus, care și-a schimbat forma). 
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