
curentå. Posibila lor izolare nu reprezintå numai un act
metodologic, ci ¿i o realitate culturalå definitorie pentru statutul
lor existen¡ial. For¡a lor semnificativå se datoreazå unor atribute
anterioare discursurilor în care sunt utilizate. Numai ra¡iunea lor
de func¡ionare nu poate fi explicatå prin izolare de context.

Un proverb de circula¡ie oralå func¡ioneazå în memoria
folcloricå nu numai ca formulå, ci ¿i cu sensurile lui, ca reflexe ale
contextului idiomatic ¿i cultural la care poate fi raportat: locutorul
are competen¡a de a selecta proverbul, dintr-un repertoriu existent
în memoria lui activå, în func¡ie de contextul concret la care îl
aplicå, numai dacå este un bun cunoscåtor al sensurilor poten¡iale
pe care unitå¡ile acestui repertoriu (proverbele ca atare) le con¡in
în mod latent. De¿i nu foarte frecvente ¿i cu totul insuficient
explicate, ipotezele genetice presupunând mecanismul na¿terii
proverbelor în raport cu anumite modele simbolice ¿i tipare de
gândire meritå så fie mai atent considerate,

Greimas sus¡inea, cum am mai spus, cå descrierea sistematicå
a proverbelor ¿i dictoanelor poate contribui, prin inventarierea
exhaustivå a corela¡iilor ¿i cuplurilor opozi¡ionale caracteristice
lor, la studiul altor simbolisme: ale miturilor, viselor ¿i
folclorului.1 Cu alte cuvinte, am putea spune cå limbajul
proverbial al unei comunitå¡i date se înscrie într-un sistem de
simboluri care func¡ioneazå cu valori semantice similare ¿i în alte
limbaje ale culturii orale apar¡inând comunitå¡ii respective.
Rezultå de aici cå sensul unui proverb tråie¿te în memoria
colectivå ¿i individualå independent de contextele func¡ionale la
care poate fi aplicat, dar corelat cu sistemul cultural activ în
con¿tiin¡a comunitå¡ii.

„Sculatului de diminea¡å” (sau „devreme”), de exemplu, i se
atribuie în proverbe o valoare simbolicå. Diminea¡a reprezintå
începutul unei zile de ac¡iune de auspiciile cåreia depinde succesul
activitå¡ii omului. În unele variante ale poeziei plugu¿orului, ca ¿i
în multe cântece epice eroice, valoarea simbolicå a acestui început
este marcatå printr-un comportament aproape ritualizat: „Într-o
joi de diminea¡å, / S-a sculat badea din fa¡å, / diminea¡a s-a sculat,
/ pe ochi negri s-a spålat, / … / chica neagrå-a pieptånat, / în strai
nou s-a îmbråcat” etc.2
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Concluzii

Logic ar fi ca, dupå capitolele destinate contextului genetic,
contextului generic ¿i contextului func¡ional, så abordåm într-un
capitol distinct aspectul microcontextual, deci proverbul ca
entitate în sine, studiul intern al structurii lui, dimensiunile lui
sintactice ¿i semantice. Acest aspect a fost implicat, înså, în mod
necesar, în toate capitolele anterioare ale prezentei lucråri; de
asemenea, aceasta este ¿i perspectiva cea mai frecvent urmåritå în
numårul foarte mare de studii ¿i cercetåri mai vechi sau mai noi,
destinate limbajului paremiologic. O trecere în revistå a
principalelor puncte de vedere formulate, a sistemelor de
descriere, explicare ¿i interpretare elaborate, a conceptelor
teoretice ¿i a principiilor metodologice cu care cercetarea
paremiologicå a operat pânå în prezent, poate constitui obiect de
preocupare pentru o lucrare distinctå. În comentariile cu caracter
concluziv care înso¡esc fiecare dintre capitolele precedente ale
acestei cår¡i, s-au conturat, speråm, câteva puncte noi de vedere
privind statutul proverbelor ca limbaj relativ autonom.

Am aråtat cå autonomia proverbelor este determinatå, în
primul rând, de pluralitatea contextelor func¡ionale în care pot fi
utilizate cu o mare diversitate de semnifica¡ii. Ca så fie folosite
într-un context ad-hoc (act concret de comunicare), proverbele
trebuie så existe în memoria individului ¿i a colectivitå¡ii ca
unitå¡i de-sine-ståtåtoare, în rela¡ie cu un context generic (în
coordonatele unui anumit orizont cultural). Ele nu sunt enun¡uri
construite spontan în actele concrete de comunicare, ci enun¡uri
preelaborate, care apar¡in unei tradi¡ii anume, având deci un grad
mare de independen¡å în raport cu situa¡iile de comunicare
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pronun¡ate cu un sentiment subiectiv ¿i ca simplå reflexie
individualå, nu ¡intesc så producå emo¡ie, adresându-se inimii ¿i
sufletului, ci urmåresc så prezinte con¿tiin¡ei ceea ce este
substan¡ial ¿i valoros ca datorie de îndeplinit, onorabil, cuvenit.
Epicitatea conferå ea înså¿i proverbelor, ¿i ca expresii izolate dar ¿i
ca ansambluri („totalitatea închegatå”), un grad înalt de
autonomie.4

Dacå vorbim totu¿i despre o anumitå dependen¡å a prover-
belor de contextele func¡ionale concrete, o facem în måsura în care
gândim cå, în grade ¿i cu intensitå¡i diferite, toate categoriile
folclorului literar cunosc o asemenea dependen¡å, ca o
particularitate definitorie, în special categoriile rituale, dar ¿i cele
nerituale. Un basm nu se poveste¿te în orice împrejurare, un
cântec epic nu se „zice” oricând ¿i oriunde, la fel strigåturile ¿i
chiar cântecele lirice, care par mai libere ¿i mai spontane în
aceastå privin¡å. Orice act de performare (actualizare) a unei
crea¡ii folclorice este legat de anumite „ocazii” tipice (împrejuråri
aproape ritualizate) ¿i, deci, caracterizatoare pentru categoria din
care crea¡ia respectivå face parte. Restrângerea „ocaziilor”
tradi¡ionale de performare determinå devitalizarea treptatå a
categoriei pe care o solicitå (proces evident în folclorul
contemporan, mai ales pentru descântece ¿i cântecul epic).

Aceastå dependen¡å nu afecteazå, înså, relativa autonomie
semanticå a crea¡iilor folclorice, autonomie care, în cazul
limbajului paremiologic, le permite locutorilor så „manipuleze” cu
multå libertate unitå¡ile expresive care apar¡in acestui limbaj, så
construiascå proverb din proverb sau så combine proverbe cu
sensuri similare, precum: „Femeia e câine, latrå dar nu mu¿cå”
(G.M., 3594).

O prejudecatå eliminatå, speråm, în ceea ce prive¿te definirea
proverbelor este cea referitoare la „fixitatea” lor, la considerarea
lor ca „formule fixe”, frecventå în multe dintre defini¡iile
comentate. Fixitatea este proprie numai enun¡urilor conven¡ionale
de „dic¡ionar” sau conservate în memoria folcloricå (pentru cå un
repertoriu de „formule fixe” are o existen¡å poten¡ialå ¿i în aceastå
memorie). Ea poate fi asemånatå cu fixitatea formelor
conven¡ionale care „denumesc” un cuvânt în dic¡ionar
(nominativul singular pentru substantiv, infinitivul scurt pentru
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Simbolismul care „traverseazå” limbajul paremiologic este ¿i
mai evident în proverbele care con¡in ca referent un animal, cu
atât mai mult, cu cât sensurile puse în valoare func¡ioneazå nu
numai în discursuri (enun¡uri) elaborate ¿i relativ stabilizate, ci ¿i
în gândirea ¿i comunicarea curentå. Un numår mare de animale,
domestice sau sålbatice, au fost creditate de gândirea tradi¡ionalå
cu atribute umane, fårå så se opereze un transfer alegoric, de tipul
celui care func¡ioneazå în fabulå. Toatå lumea „¿tia” (¿i „¿tie”) cå
vulpea e vicleanå, lupul are nåravuri rele, ursul este prost,
iepurele fricos, pisica perfidå, câinele imprevizibil etc. În
condi¡iile existen¡ei acestor „cuno¿tin¡e” curente, de fapt sistem
de semnifica¡ii construit ¿i instituit printr-o lungå tradi¡ie,
în¡elegerea sensului unor proverbe ca Pisica blândå zgârie råu,
Câinele care latrå nu mu¿cå, Lupul î¿i schimbå pårul, dar nåravul ba etc.
nu implicå nici un efort de descifrare ¿i nici raportarea obligatorie
la un act concret de comunicare (context func¡ional). Efortul
locutorului este solicitat, în schimb, de actul de selec¡ie ¿i de
corelarea sensului expresiei selectate cu structura semanticå a
contextului la care este aplicat.

Considerate izolat, proverbele pot fi interpretate ca fabule sau
mici povestiri condensate, având valoarea lor proprie.

P. Zumthor observa cå un proverb constituie un microdiscurs
narativ, comportând actan¡i, func¡ii ¿i transformåri de-numite ¿i
de-temporalizate, deschise oricårei investituri valorice, care nu-i
modificå structura de profunzime.3 Epicitatea proverbelor (¿i a
sentin¡elor ¿i maximelor) a fost consemnatå ¿i explicatå, înså, cu
mult înainte, de Hegel, dar nu în raport cu expresii izolate, ci cu
un repertoriu de expresii proverbiale care alcåtuiesc o „totalitate
închegatå”. Aceste expresii, påråsind forma lor fragmentarå,
izolatå, independentå, pot constitui, în¿irându-se una lângå alta
într-un întreg mai mare, o totalitate închegatå, care este de naturå
integral epicå. Unitatea care îi då coeren¡å ¿i punctul central
propriu-zis nu i le oferå o dispozi¡ie liricå sau ac¡iune dramaticå,
ci o sferå de via¡å determinatå ¿i realå, a cårei naturå esen¡ialå
trebuie înfå¡i¿atå con¿tiin¡ei atât sub aspectul ei general, cât ¿i în
direc¡iile ei particulare, laturile ei diverse, precum ¿i evenimentele
¿i obliga¡iile care ¡in de ea. Caracterul epic este determinat de
faptul cå proverbele (gnomele, sentin¡ele morale) nu sunt
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verb etc.). Din analizele de caz efectuate, a rezultat cå, în uzul
curent, proverbele se manifestå ca formule flexibile, aceastå
flexibilitate fiind uneori foarte pronun¡atå, ajungându-se pânå la
dispersarea microstructurii lor în structura contextului func¡ional,
situa¡ie în care î¿i pierd înså¿i calitatea de „izolåri”. Mobilitatea
expresiilor paremiologice nu este, înså, determinatå numai de
presiunea contextelor func¡ionale, ci ¿i de capacitatea vorbitorului
sau a scriitorului de a utiliza adecvat propriului stil expresiv ¿i
modului personal de gândire un proverb, atât în ceea ce prive¿te
forma, cât ¿i semnifica¡ia acestuia. Majoritatea exemplelor
analizate sumar în paginile anterioare confirmå aceastå capacitate.

NOTE
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