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1. Literatura ca spațiu al negocierii 

 

Pe urmele unor nume consacrate în domeniu, Andreea Mironescu vede în 

literatură un spațiu intermediar, unde se negociază elementele constitutive ale 

memoriei culturale, o formă de manifestare condensată a idealurilor unei 

colectivități:  

Literatura ca gen poate media așadar codificarea reprezentărilor colective și a 

ideilor despre societate dintr-un spațiu-timp dat, însă nu trebuie să uităm că numai 

marea literatură are forța de a surprinde într-o manieră originală această înfruntare 

dialogică a ideologiilor și a idealurilor unei societăți (Mironescu A. 2015: 95). 

Din acest unghi, re-lectura unui text clasicizat ca Țiganiada ne poate dezvălui 

cum el funcționează ca o curea de transmisie între principiile Școlii Ardelene și 

nevoile unei colectivități care abia începea să conștientizeze (prin elitele sale) nevoia 

afirmării de sine. Dar și o scriitură profund originală, care surprinde tensiunile 

ideologice ale epocii. Iar dacă adăugăm acestor considerații preliminare ceea ce Jan 

Assmann numește „acel corp de texte, imagini și ritualuri reutilizabile, specifice 

fiecărei societăți în fiecare epocă, a căror «cultivare» duce la stabilizarea și 

transmiterea imaginii de sine a acelei societăți” (Assmann 1995: 132), vom înțelege 

că opera corifeilor Școlii Ardelene (fie ea științifică sau ficțională) se subsumează 

memoriei culturale. Cu mijloace diferite, Petru Maior, Samuil Micu, Gheorghe 

Șincai, Ioan Budai-Deleanu și alți cărturari ardeleni caută să fixeze în scris acele 

elemente definitorii pentru identitatea națională, intrând astfel în dialog (polemic) cu 

teoriile istorice și filologice care contestau drepturile românilor, condamnându-i la 

statutul de națiune tolerată. Unde anume se situează Ioan-Budai Deleanu în această 

„înfruntare dialogică” e o chestiune încă neclarificată, iar rolul și eficacitatea 

Țiganiadei se cer discutate și din perspectiva literaturii ca spațiu al negocierii. 

 

 

 

 

1 Comunicare susținută în cadrul simpozionului național Memorialistica românească: între 

documentul istoric şi obiectul estetic, Iași, 22–23 iunie 2017. 
⁎ Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. 
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2. Țiganiada – alternativă la construcția identității naționale 

 

O privire rapidă asupra receptării Țiganiadei conduce la constatarea 

paradoxală că exegeza nu a reușit să-i explice articulațiile funcționale și nici să arate 

în ce măsură contribuie ea la afirmarea identității românești. Încă de la sfârșitul 

secolului al XIX-lea (după publicarea fragmentară), epopeea a fost citită în cheie 

tematică (Al. Philippide, Nicolae Iorga), ideologică (D. Popovici, Ioana Em. 

Petrescu), sursologică (Al. Marcu, Nicolae Balotă, Paul Cornea), filologică (Luiza 

Seche, I. Gheție, Gh. Bulgăr), estetică (G. Călinescu), masonică (Elvira Sorohan), 

distopică (Bogdan Crețu), parodică (Daniela Petroșel), ludic-intertextuală (Nicolae 

Manolescu) etc., ceea ce probează complexitatea unei creații care depășește, 

incontestabil, cadrul iluminist al epocii în care a apărut. Ceea ce nu s-a subliniat este 

faptul că proiectul lui Budai țintește către o rafinare a imaginii de sine a românilor, 

prin intermediul parodiei, care funcționează atât la nivel textual, cât și metatextual. 

S-a încetățenit ideea potrivit căreia Țiganiada ar fi un produs secundar în 

ordinea relevanței activității lui Budai, o miză neserioasă pentru un consilier juridic 

conștient de nevoia de a lucra cu argumente și nu cu ficțiuni. În fapt, Țiganiada se 

înscrie într-un efort individual (asumat conștient) de a da o altă formă, mai 

convingătoare, așteptărilor colective și, prin aceasta, de a fixa memoria comunității 

într-un discurs la care să se raporteze generațiile viitoare. Sobrul Budai-Deleanu 

ascunde un ludic capabil să treacă peste convențiile epocii, propunând o alternativă 

inedită, revoluționară pentru începutul veacului al XIX-lea, într-o cultură dominată 

de o mentalitate (post)religioasă. Epopeea lui Budai-Deleanu depășește așadar miza 

ideologică (iluministă) care i-a fost atribuită, fiind o încercare literară de natură să 

construiască ceea ce se numește „memoria grupului”. 

Autorul pleacă de la amintirea biografică pe care o convertește în amintire 

fondatoare. Preocupat să apere drepturile românilor din Transilvania și să trezească 

în ei conștiința apartenenței și imbolduri național-patriotice, Budai-Deleanu 

acționează pe două paliere: unul științific (înscriindu-se în linia eforturilor făcute de 

cărturarii ardeleni) și unul artistic (prin care se individualizează între colegii de 

generație). El nu se mulțumește să publice studii juridice și filologice, ci 

ambiționează un proiect literar lucid, care avea să devină, postum, realizarea sa 

supremă. Cum? Prin faptul că Țiganiada utilizează, așa cum vom vedea în paginile 

care urmează, ceea ce același Assmann numește „figurile amintirii”, încărcând 

narațiunea cu sens, ceea ce echivalează cu o activare a mecanismelor memoriei 

culturale.  

 

3. Budai-Deleanu, pionier al memoriei culturale 

 

Că Țiganiada funcționează ca „spațiu de acțiune al proceselor de construcție 

identitară” (Mironescu D. 2016: 10) reiese atât din paginile programatice din 

deschiderea cărții („Prologul” și „Epistolia închinătoare către Mitru Perea, vestit 

cântăreț”), cât și textul propriu-zis, interpretabil ca spațiu al proiecției ficționale a 

unor idealuri care vor servi ulterior ca suport al revendicărilor naționale pentru 

românii din Transilvania. 
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Un prim aspect care merită analizat din perspectiva memoriei culturale este 

pledoaria pe care Budai-Deleanu o face pentru consemnarea în scris a evenimentelor 

relevante pentru istoria unui neam. Pentru întâia dată în cultura română asistăm la o 

mutare semnificativă de accent de pe eveniment pe reflectarea lui de către o 

conștiință, cu menirea clară de a deschide o nouă direcție literară:  

Deci nu pentru că numa Ellada și Roma au putut naște oameni înalți și viteji 

luminați, ne mirăm cetind viețile slăviților eroi elinești și romani, ci mai vârtos pentru 

că Ellada și Roma au crescut oameni întru podoaba și măestria voroavei deplin 

săvârșiți carii cu supțirimea și gingășia condeiului său, au știut într-atâta a frumsăța pe 

eroii săi, cât noi astăzi, necunoscând pe alții asemene, ne uimim de mare-sufleția, 

naltă-cugetarea, bărbăția ș-alte vărtuți a lor, și doară nu luăm sama că mai mare partea 

întru acestea este a scriptoriului (Budai-Deleanu 1981: 7). 

Spre deosebire de precursorii săi (cronicarii moldoveni și munteni), care 

înțelegeau scrisul ca armă împotriva uitării, Budai-Deleanu vede în literatură un pas 

în constituirea acelui spațiu intermediar, a acelei zone unde se construiește memoria 

culturală. 

El e pe deplin conștient de însemnătatea gestului fondator pe care îl face și, ca 

atare, scrie:  

Cu toate acestea, răpit fiind cu nespusă poftă de a cânta ceva, am izvodit 

această poeticească alcătuire, sau mai bine zicând jucăreauă, vrând a forma ș-a 

introduce un gust nou de poesie românească, apoi și ca prin acest feliu mai ușoare 

înainte deprinderi să se învețe tinerii cei de limbă iubitori a cerca și cele mai rădicate 

și mai ascunse desișuri a Parnasului, unde lăcuiesc musele lui Omer și a lui Virghil!... 

(ibidem: 8). 

Ceea ce statuează Budai-Deleanu este că rolul decisiv în combaterea uitării 

(„ceața uităciunii”) revine scriitorului, care reușește să înmagazineze memoria unei 

colectivități, conservând-o pentru generațiile următoare. „Prologul”, semnat 

Leonachi Dianeu, devine, din acest unghi, un manifest criptat, precaut ambalat în 

metafore și trimiteri livrești. Un manifest pentru literatură ca formă de promovare a 

identității. Dimensiunea asumat teoretică a acestor prime pagini se prelungește în 

„Epistolia închinătoare”, unde, recurgând la alegorie, Budai-Deleanu dezvăluie 

adevărata miză a cărții sale. Aceea de a oferi cititorului o imagine veridică a 

neamului său:  

Adevărat că aș fi putut să bag multe minciuni lăudând pe țigani și scornind 

fapte care ei n-au făcut, cum fac astăzi istoricii unor neamuri, care scriind de 

începutul norodului său, să sue până la Dumnezieu și tot lucruri minunate bârfesc. Dar 

eu iubesc adevărul (ibidem: 13). 

Nu e doar rațiune de istoric, ci de scriitor vizionar, de scriitor care a înțeles ca 

nimeni altul la vremea aceea puterea cuvântului:  

Cea mai de pe urmă, să știi că fiind eu țigan ca și tine, am socotit cuvios lucru 

de a scrie pentru țiganii noștri, ca să să preceapă ce feliu de strămoși au avut și să să 

învețe a nu face și ei doară nebunii asemene, când s-ar tâmpla să vie cândva la o 

tâmplare ca aceasta (ibidem: 12). 
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Și mai interesant este textul propriu-zis. Budai-Deleanu gândește pe termen 

lung și înțelege forța ficțiunii ca modalitate superioară de a supraviețui actualității. 

Nu întâmplător, Nicolae Iorga îl consideră „singurul care nu miroase a praf dintre 

corifei” (Iorga 1980: 76), punând vitalitatea textului său pe seama deschiderii către 

literatura europeană. Se confirmă astfel postulatul că „pentru a deveni obiecte ale 

memoriei, ideile trebuie să devină sensibile, să aibă loc o contopire indisolubilă între 

noțiune și imagine” (Assmann 1995: 38). Opțiunea sa pentru ficțiune vine din 

convingerea nestrămutată în capacitatea ei de a vorbi altfel despre identitatea unei 

colectivități, ilustrând astfel ideea lui Lachmann potrivit căreia  

Literatura este memoria unei culturi: nu doar ca un simplu dispozitiv de 

înregistrat, ci ca un corp al acțiunilor comemorative care stochează cunoștințele din 

care o cultură este constituită, și, în mod virtual, toate textele pe care această cultură 

le-a produs (Lachmann 1997: 304). 

Precizăm că este vorba despre o cultură în plin proces de constituire, într-un 

context favorizant, dat de politica imperială, care încuraja discret mișcările naționale 

pentru a contrabalansa tendințele agresive ale maghiarilor. 

Cărturar cu formație solidă, Budai-Deleanu pune la lucru elemente diverse ale 

culturii populare, valorificând în Țiganiada folclorul românesc, așa cum l-a cunoscut 

încă din copilărie, în Cigmăul natal, zonă extrem de ofertantă din punct de vedere 

lingvistic, etnic și confesional, așa cum a arătat într-o cercetare atentă Lucia 

Protopopescu (1967: 44). Din păcate, s-a trecut prea ușor peste acest aspect, 

semnificativ pentru înțelegerea modului cum funcționează alegoria sa în ecuația 

luptei naționale și, implicit, în trecerea de la memoria unei colectivități la cea 

culturală, prin filtrul memoriei individuale a scriitorului. Oricât de seducătoare, teza 

lui Nicolae Manolescu privitoare la Țiganiada ca joc de-a literatura se cuvine 

nuanțată. Recurgând la un registru parodic, Budai-Deleanu ia, de fapt, foarte în 

serios problemele abordate, conștient că literatura (indiferent de tipul de scriitură) 

are misiunea de a construi reprezentări credibile ale unor așteptări naționale. 

Convertirea lor într-un „product nou” ține de o anumită strategie, derivată din 

încrederea în puterile ficțiunii de a negocia o identitate. Pariu câștigat postum, căci 

„comedia literaturii” (Manolescu 2008: 127) supraviețuiește veacurilor în vreme ce 

scrierile istorice și filologice ale celorlalți reprezentanți ai Școlii Ardelene au un aer 

vetust, fiind astăzi aproape nefrecventate. 

 

4. Țiganiada – un proiect eșuat? 

 

Țiganiada este, așa cum a arătat deja Bogdan Crețu2, o distopie care forjează 

identitatea românilor, stimulând conștiința națională. Insistând, prin alegorizare, 

asupra riscurilor dezbinării, autorul țintea la realizarea dezideratelor naționale, dar 

efectele s-au dovedit aproape nule câtă vreme Țiganiada rămâne în manuscris și nu 

influențează deloc devenirea literaturii noastre. Vorbim, așadar, despre o epopee de 

sertar și, implicit, despre o memorie culturală de sertar. Ea nu a intrat în malaxorul 

epocii, unde se negocia concepția despre românism, rămânând o stranie și superbă 

2 A se vedea în acest sens capitolul dedicat lui Budai-Deleanu în Crețu 2008. 
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excepție, pe care o putem reciti prin ocheanul întors al terminologiei actuale, văzând 

în ea un act de pionierat. Nobil în intenție, dar ratat în practică, din motive care nu 

au ținut de voința scriitorului ardelean, ci de o istorie nefastă, care l-a silit să plece în 

exil și să nu poată publica acest text. Cum istoria literaturii nu este doar istoria 

producerii unor texte, ci, așa cum au arătat la Nicolae Manolescu sau Iulian 

Costache, și istoria receptării lor, se poate vorbi despre memorie culturală în 

Țiganiada doar la nivel ideatic, nu și practic. Pentru că generațiile următoare vor fi 

influențate de lucrările istorice și filologice ale lui Petru Maior, Gheorghe Șincai, 

Samuil Micu și ale altor învățați ardeleni, dar nu și de capodopera literară a lui 

Budai-Deleanu. 

Doris Mironescu a făcut demonstrația modului cum memoria culturală este 

asumată și valorificată de către pașoptiști și de generațiile ulterioare ca instrument al 

construcției identitare. În opinia sa, „în perioada modernității timpurii, produsele 

culturale, printre care și literatura, sunt chemate să participe la consolidarea 

memoriei culturale” (Mironescu D. 2016: 11). Ideea de a utiliza literatura ca 

instrument în laboriosul proiect de construcție a identității naționale nu e însă 

atributul exclusiv al generației pașoptiste, ci are în Ion Budai-Deleanu un precursor 

notabil. Atipic, discursul său literar nu e altceva decât o încercare (eșuată) de 

construcție a identității. Recuperarea sa se poate face post-factum, prin grila 

memoriei culturale, textul putând fi citit din perspectiva actualității, ca o arhivă a 

unor idei și deziderate ale începutului de secol al XIX-lea. 
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Cultural Memory in Ion Budai-Deleanu’s Work 

 
The present paper aims at re-interpreting a classical text of Ion Budai-Deleanu, i.e. 

Țiganiada (The Adventures of the Gypsies) in terms of “cultural memory”, according to the 

latest methodology suggested by Jan Assmann. Having as a starting point the idea that 

literature is, in fact, an in-between space where an author negotiates the ideas and ideals of 

his time, we can better understand why Ion Budai-Deleanu chose to write a parodic epic, 

which he used as an alternative to the official debates regarding Romanian identity in 

Transylvania. His literary discourse is nothing but an attempt to build national identity in a 

difficult political and cultural context. Unfortunately, his project proved to be a utopia, since 

the text was written in 1800 (the first version) and 1812 (the second one) and published in as 

late as 1925. For this reason, his book could not influence the cultural debate, remaining an 

outstanding literary work having minimum effects for the development of Romanian 

literature. 
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