
Lucrarea pe care domnul Pavel Ruxåndoiu o prezintå acum
este un fragment din aceastå mare sec¡iune a comentariului culturii
orale ¿i scrise, pe care o punem sub semnul «proverbului»”.

Prof.dr. EUGEN TODORAN
Universitatea de Vest din Timi¿oara

„Lucrarea […] abordeazå proverbul din perspectivå semio-
ticå ¿i pragmaticå, situându-l ca fapt al comunicårii, ceea ce
impune raportarea lui la limbå, ca principal instrument al
comunicårii într-o comunitate datå.

Cercetarea astfel orientatå reia ¿i dezvoltå, într-un cadru
teoretic lårgit, beneficiind de sugestiile unei ample bibliografii
aduse la zi, care cuprinde lucråri de orientare diverså (semioticå ¿i
pragmaticå, logicå ¿i sociolingvisticå), opinii mai vechi ale
autorului formulate în studii ca Aspectul metaforic al proverbelor (în
Studii de poeticå ¿i stilisticå, 1966) ¿.a. Variata bibliografie folositå
permite trecerea în revistå a principalelor probleme ale
domeniului paremiologiei, dar ¿i reexaminarea lor din
perspective diverse ¿i înnoitoare”. […]

Rezultatele analizei de text, efectuate pe un mare numår de
e¿antioane, valideazå modelul de abordare propus […], punând
totodatå în eviden¡å complexitatea implica¡iilor ¿i determinårilor
individuale ¿i sociale ale utilizårii limbajului paremiologic.

Tratarea proverbului ca fapt al comunicårii se dovede¿te
astfel fertilå ca demers teoretic ¿i bogatå în sugestive considera¡ii
de detaliu ca cele mai multe din cele formulate cu ocazia analizei
textelor literare, de pildå.

Riguros construitå ¿i îngrijit prezentatå, lucrarea prezintå,
convingåtor, utilitatea perspectivei adoptate în abordarea
problemei proverbului…”

Prof.dr. VALERIA GUºU ROMALO
Universitatea din Bucure¿ti

„Abordarea proverbului în context face astfel posibilå o re-
levantå deschidere ¿i spre teritoriul istoriei ideilor, teritoriu aflat –
cum bine se ¿tie – într-un proces de reevaluåri ¿i reformulåri.
Desfå¿urarea acestui proces este, înså, de multe ori, ezitantå,
tocmai pentru cå nu se iau în seamå implica¡iile tuturor sectoarelor
universului cultural care participå la adoptarea ¿i la formularea
unor idei, la rândul lor determinante pentru constituirea unui fond
universal ¿i, deopotrivå, pentru implicarea unor exprimåri
specifice pentru fiecare spa¡iu de culturå în parte. […]

În ansamblul ei, cercetarea întreprinså de dl. Pavel Ruxån-
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Post-scriptum

În legåturå cu lucrarea de fa¡å, oferitå abia acum (cu o întâr-
ziere apreciabilå) spre publicare integralå, în referatele membrilor
speciali¿ti ai Comisiei de doctorat numite de Ministerul
Învå¡åmântului (februarie-martie 1996), s-au formulat urmåtoarele
aprecieri (extrase din referatele men¡ionate mai sus):

„Lucrarea de fa¡å va da na¿tere, dupå publicare, la o serie de
dezvoltåri datorate sugestiilor ¿i orientårilor la care autorul a
¡inut så se refere foarte dens ¿i foarte semnificativ”.

Acad.prof. ION COTEANU
Universitatea din Bucure¿ti

„Lucrarea d-lui Pavel Ruxåndoiu, dupå studiile tradi¡ionale
ale folclori¿tilor, este prima de acest fel, autorul beneficiind de o
«contextualizare» criticå în spa¡iul teoretic al studiilor de poeticå
modernå. Noutatea abordårii metodologice constå în integrarea
aspectului «microtextual» într-un context func¡ional mai larg,
astfel cå nu apar douå pår¡i separate ale studiului, ci o unitate a
teoriei cu exegeza textelor, metodå potrivitå unei rapiditå¡i a
în¡elegerii, specificå chiar obiectului studiat, care este proverbul:
sau, cum ar fi zis poetul nostru, cu referire la cel mai de seamå
adunåtor ¿i transmi¡åtor de «vorbe» populare, «Anton Pann, fiul
Pepelei, cel iste¡ ca un proverb».

Lucrarea, a¿a cum se prezintå ea acum, este rezultatul unor
îndelungi cercetåri ale autorului, parte din ea fiind cunoscutå din
articolele anterioare ei, publicate în revistele de specialitate. Este
prima «piatrå» a monumentului unei specii poetice de o mare
bogå¡ie în cultura românå, constituind ca zåcåmânt un adevårat
tezaur, prin sârguin¡a culegåtorilor anteriori. ªi este meritul
comentatorilor critici care pun în luminå acest tezaur.

O publicare a lucrårii, în completårile pe care autorul le crede
necesare, ar råspunde unei cerin¡e de men¡inere în actualitate a
unui mod de a gândi filosofia vie¡ii într-o «poezie a în¡elepciunii
poporului român». Ar fi o datorie a noastrå de a påstra acest
tezaur în comentariul speciali¿tilor care så-i demonstreze
viabilitatea în via¡a spiritului care îi define¿te cultura.
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Aspectul metaforic al proverbelor (în Studii de poeticå ¿i stilisticå,

Bucure¿ti, E.P.L., 1966), frecvent citate în cår¡i ¿i publica¡ii de profil

din ¡arå ¿i stråinåtate. Idei ¿i concepte din aceste studii, mai ales

din cel de-al doilea, au fost preluate substan¡ial în articolul despre

proverb din Dic¡ionarul literaturii române de la origini pânå la 1900,

publicat de Institutul de Lingvisticå, Istorie Literarå ¿i Folclor al

Universitå¡ii „Al.I. Cuza” din Ia¿i (1979) la Editura Academiei –

cea mai bunå lucrare de acest gen apårutå pânå în prezent.

Cu toate aprecierile sus-men¡ionate, formulate de speciali¿ti

a cåror autoritate ¿tiin¡ificå ¿i probitate profesionalå nu pot fi puse

în discu¡ie, s-a gåsit un intrus, neavenit în domeniu, care,

profitând de pozi¡ia lui „sus-puså” (dar de circumstan¡å), a trimis

lucrarea spre supervizare unei personalitå¡i mai pu¡in afirmate

decât referen¡ii ¿i, mai ales, insuficient de avizatå în materie, cu

scopul transparent de a întârzia sau chiar împiedica confirmarea ei

oficialå. O asemenea procedurå se aplicå, dupå câte cunosc în

urma unei lungi experien¡e ca specialist în probleme de

învå¡åmânt superior, numai unor lucråri evident dubioase prin

calitatea lor ¿i modul în care au fost elaborate (compila¡ii pânå la

pasti¿e) sau apreciate (aprecieri nesus¡inute de con¡inutul lucrårii)

etc. Din fericire, manevra a e¿uat, datoritå sprijinului unor oameni

de bunå-credin¡å, lucrarea trecând peste toate „hopurile” pentru a

fi finalizatå ¿i din punct de vedere administrativ.

De unde se vede cå uneori ¿i „binele” învinge „råul”, lucru nu

foarte frecvent în comportamentul contemporan.
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doiu devine extrem de utilå pentru cei care încearcå så dea contur
istoriei culturii universale ¿i, evident, a celei române¿ti. Dacå
paremiologia va fi privitå, a¿a cum face autorul, ca un element
aflat în permanentå rela¡ie cu contextul, atunci ea va trebui privitå
cu mai multå aten¡ie ¿i de cercetåtorii altor domenii ale culturii.

Scriså cu o remarcabilå precizie a frazei, clarå, foarte
informatå ¿i, pe cât pot så-mi dau seama, con¡inând puncte noi de
vedere, teza domnului Pavel Ruxåndoiu reprezintå o contribu¡ie
solidå la cercetarea unui domeniu important”.

Prof.dr. DAN GRIGORESCU
Universitatea din Bucure¿ti

„Se cuvine så remarcåm între calitå¡ile lucrårii ¿i caracterul
deschis al cercetårii întreprinse, marcat deseori de autorul însu¿i. În
acest sens, tipologia contextelor genetice, propuså de autor în
baza unui studiu complex al rela¡iei contextuale paremiologice,
poate fi – la sugestia autorului – perfec¡ionatå ¿i simplificatå,
pentru cå modelul oferit are calitatea acestei deschideri. Privitor la
rela¡ia limbajului paremiologic cu contextul func¡ional literar de
autor, se contureazå necesitatea unor demersuri care så nu se
limiteze la modalitatea de integrare ¿i resemnificare în context, ci
så raporteze acest proces, mult mai complex, la parametrii
fundamentali ce caracterizeazå opera fiecårui scriitor în parte, dar
¿i la receptarea ¿i interpretarea ei la nivelul criticii ¿i istoriei
literare. Autorul propune un examen mai eficient al rela¡iilor
contextuale ale limbajului paremiologic cu textele de autor,
oferind repere metodologice pentru investiga¡ii posibile, viitoare,
¿i sugestii teoretice aplicative, prin propriile analize de caz. […]

Proverb ¿i context constituie o contribu¡ie de valoare în
disciplina de profil, prin bogå¡ia de informa¡ie teoreticå, prin
ineditul interpretårii, marcând un profit de cunoa¿tere ¿tiin¡ificå
atât în domeniul circumscris limbajului paremiologic, cât ¿i mai
larg, prin sugestiile metodologice ¿i teoretice generale. Avem
convingerea cå publicarea lucrårii ar aduce în circuitul ¿tiin¡ific o
interpretare de referin¡å de mare densitate teoreticå, rigoare
¿tiin¡ificå ¿i profunzime, care stimuleazå gândirea, atrågând-o
spre un elevat univers ideativ”.

Cerc.¿t.pr. I dr. NICOLETA COATU
Institutul de Etnografie ¿i Folclor al Academiei Române

Capitole din aceastå lucrare au fost premerse de studii
publicate în volume de specialitate, îndeosebi Proverbele ca gen
folcloric (în Folclor literar, I, Universitatea din Timi¿oara, 1967) ¿i


