
UNELE ASPECTE ALE CREAŢIEI ARTISTICE
/

SOMEASPECTS OF THE ARTISTIC CREATION

Ludmila ANDON, Liceul Iulia Haşdeu, Chişinău, 
Eleonora CUSCHEVICI, medic- psihiatru primar, Bălţi, 

Teo-Teodor MARŞALCOVSCHI, conf. univ., dr. 
Universitatea de Stat Alecu Russo, Bălţi

The present study represents a complex study of some aspects of artistic creation. 
Some theoretical problems integrant with psychological and pathologic psycho processes 
are analyzed. In the context of return to incipient roots of the artistic creation, several 
proceedings are set as at the base, connected to violin teaching at the pre university level.

Tema creaţiei artistice a fost 
investigată destul de frecvent, fapt ce 
a soldat cu apariţia unui număr mare 
de lucrări ştiinţifice şi metodico-di- 
dactice. Cu toate acesta, ea rămâne în 
continuare destul de atractivă atât sub 
aspect teoretic, cât şi practic. Demer
sul nostru reprezintă o încercare de a 
scoate la iveală numai unele aspecte 
ale creaţiei, cu precădere a celor ce 
ţin de subconştient, raportate la vari
etăţile productive ale psihicului 
uman, care, într-un fel, după Cioran, 
ating limitele „fatale” ale destinului 
şi „în faţa căruia omul este dezar
mat”1.

Produsul acesta valoric 
subiectv este compus dintr-un „ţesut” 
special, având la temelie trei accepţi
uni: contactul om şi natură, om şi 
societate, om şi arte. Corelaţia ideală 
în cadrul tridimensionalităţii date 
provoacă „explozia” artistică. în ca
zul psihopatologic mecanismul pro
cedurii se modifică, dar fără ca să 
cauzeze defecţiuni radicale.

Specificul creaţiei artistice 
privit evolutiv a fost remarcat de 
cele mai elevate personalităţi din 
toate timpurile. Experţii antici au re

1 Emil Cioran, Individ şi cultură, în CD-ul 
„Emil Cioran” (Biblioteca Ştiinţifică a 
Universităţii de Stat „A.Russo”).

levat calitatea subtilă a artelor. Ast
fel, Platon considera că artistul în
cepe să producă valori „dincolo”, în 
partea „inferioară a sufletului”, unde 
artele cad din cer2 3 4. Aristotel în Poe
tica sa vorbeşte despre o energie spe
cială care delimitează spaţiul artistic 
de tot restul existenţei.

Tălmăciri naive persistă şi în 
epoca medievală. Ne referim, în mod 
special, la literatura dramatică litur
gică şi semiliturgică, în care domină 
confesionalitatea şi elementele vieţii 
cotidiene obişnuite reprezentate con
diţionat. Excepţie face Orientul, unde 
„naivitatea” capătă substanţă reală. 
Mohammed, bunăoară, la fel ca şi fiii 
săi Hasan şi Husein sau ginerele Aii, 
sunt trataţi absolut teric . în spaţiul 
spiritual hindus creaţia rămâne sub
ordonată sistemului filozofico-artistic 
„iraţional”. Confesia iniţiată de Vede 
cedează celor opt rasas -  iubirea, 
veselia, groaza, mila, eroismul, 
teama, dezgustul şi admiraţia4 com

2 M. Амаудов. Психология литератур
ного творчества. Москва: Прогресс, 
1970, c.lL
3 A se vedea: Coranul. Traducere din
arabă de dr. Silivestru Octavian Isopescul, 
Bucureşti: Cartier, 2001, p.9 ş.a.
4 Ion Zamfirescu, Istoria universală a tea
trului, t.I, Bucureşti, 1958, p.310.



primate în trei tipuri de dramă: 
nâtaka, pracărana şi bhane. „Raţio
nalismul” inchiziţiei catolice a stabi
lit un control riguros asupra artelor, 
dar nu a reuşit să întrerupă creaţia 
artistică. „Conformismul” fecund, 
intonarea textului canonic, arhitec
tura bazilico-monastică, picturile mu
rală şi iconoclastică remarcă o ten
dinţă de ieşire din criza aparent ine
luctabilă. Cu siguranţă, mişcările din 
societate şi viaţa clericală au avut la 
bază taina veşnică a artelor inaccesi
bilă pentru slujitorii potentaţi papali.

Epoca modernă şi contempo
rană a descifrat lucid criteriile proce
sului de creaţie artistică. Schelling, 
Hegel, Hartman susţin că adevăratul 
artist, în timpul creaţiei, se afundă 
într-un somn inconştient sau, după 
Noica, într-o „cădere, aproape ca în 
religie”5, iar Freud, laureat al premiu
lui Nobel (1936), trece fenomenul dat 
prin sistemul său al instinctului se
xual6 nu mai puţin cuantificat.

Investigaţiile devin complexe 
odată cu secolul clasicist. Lessing în 
Dramaturgia din Hamburg observă 
că în timpul creaţiei intervin „schim
bări involuntare în habitudinile cor
pului” urmate de emoţii interioare7. 
Este vorba de intuirea pilonilor bazici 
ai creaţiei artistice descoperiţi ceva 
mai târziu: intensitatea, mobilitatea 
şi echilibrarea proceselor nervoase 
ale psihicului8 în limitele transfigură

5 Ion Coja, Petre Ţuţea octogenar, adaos 2, 
în Petre Ţuţea, Proiectul de tratat. Eros, 
Braşov: Pronto, 1992, p. 18
6 Tema sexualităţii artelor trece prin sis
temul viziunilor estetice ale lui Vianu 
(Tudor Vianu, Estetica, Bucureşti: Editura 
orizonturi, pp. 152-165)
7 A se vedea: Arta actorului, Bucureşti, 
1970, p.43
8 Rămâne o curiozitate concluzia, lumi
nistului Diderot, mare competenţă în do
meniul artei teatrale când declară inutilă

rii. Termenul îi aparţine lui 
K.S.Stanislavsky, care împreună cu
V.I.Nenirovici-Dancenko obţin o 
sinteză dintre sentimentalism şi psi
hologia sentimentală a poporului rus. 
Este o reuşită a sec.al XX-lea, adusă 
până la gradul mecanico-inconştient, 
a dominat autoritar arta, mai cu 
seamă cea teatrală. In Arta şi creaţia 
inconştientă de E.Neumann, pro
blema aceasta capătă dimensiuni 
largi şi vizează aspectul coordonate
lor complexe ale psihicului, „incon
ştientul... individuumulu'r şi ponde
rea creaţiei populare ,9

Pornind de aici arta populară 
reprezintă o temă aparte de studiu. 
Orice creaţie artistică ruptă de acest 
tezaur inepuizabil este sortită la dis
pariţie fără urme. C.Porumbescu, 
spre exemplu, în celebra Baladă 
pentru vioară şi pian, „respectă ma
tricea stilistică a sursei folclorice şi 
nu face decât să ornamenteze acest 
pasaj prin cei trei sextoleţi cu carac
ter anacruzic şi un decimolet care 
anticipează sunetul final al acestei 
inspirate părţi”10. Concluzia se referă 
la partea I şi a Il-a {Andante flebile), 
în care compozitorul investeşte tem
perament bucovinean de un mare 
dramatism. în partea a doua ritmul 
safic popular capătă mărime ternară 
în construcţia muzicală mi-re-do-si- 
si. Fraza a doua care este temperată 
de o anvergură octavică deosebit de 
semnificativă şi plină de emoţii: mi-

emoţia artistului (Diderot, Denis, Opere 
alese, v. II, Bucureşti, 1957, p.407 ş.a.)
9 A se vedea: E. Neumann, Art and the 
Creative Unconscious, New York, 1966, 
pp. 97-98,112,123-124 etc.
10 Virgil Medan, Originea folclorică a 
Baladei lui Ciprian Porumbescu, în 
Ciprian Porumbescu (1853-1883). Studii 
privind viaţa şi opera compozitorului, Su
ceava, 1992, p.69



mi-re-do-do-si-si# prelungită de ca
denţa motivului popular doinesc si- 
la-sol-fa şi urmată consecutiv de 
sextoletele la-si-do-si-la-sol, sol-la- 
si-la-sol-fa#, fa#-sol-la-sol-fa#-mi şi 
decimoletul si-do-si-la#-si-do-re#- 
mi-fa#-sol ca dezvoltare a temei po
pulare.

Procesul de creaţie nu trebuie 
privit uniform pentru că asupra lui 
influenţează cel puţin doi factori: ca
litatea individuală a artistului rapor
tată la construcţia ierarhică a propriei 
opere şi rigorile epocii (stilului artis
tic în curs, gustul estetic etc.). De 
aceea atitudinea faţă de produsul va
loric artistic, de cele mai multe ori, 
poartă un caracter relativ. Atunci 
când vorbim de Molière avem în ve
dere nu cele cca 500 de opere literar- 
dramatice, dar capodoperele Mizan
tropul, Tartuffe, Don Juan, Avarul şi 
încă una-două lucrări, care cumu
lează esenţa selectă a creaţiei dra
maturgului. Restul operelor nu sunt 
neglijate, fiindcă ele constituie inte
gritatea revolută, împlinită a activită
ţii scriitorului. Similitudinai, lebăda 
şi tigrul remarcă forme perfecte ale 
naturii, însă splendoarea, graţiozita- 
tea şi afecţiunea capătă dimensiuni 
admirabile numai când se execută o 
anumită sarcină: la lebădă în timpul 
flotaţiei, iar la tigru în momentul vâ
natului.

Experienţa polimilenară de
monstrează insistenţa asiduă a speciei 
umane de a obţine perfecţiune conti
nuă. Poate fi luată ca exemplu linia. 
Mai întâi oamenii au însuşit executa
rea liniilor simple, stabile şi robuste. 
Trecerea la ceramică, ea atinge un- 
dulaţii cinematice complicate. In se
colele de mijloc ea tratează corelaţiile 
dintre ideal şi real. Renascentiştii 
proiectează miniperspectîva, iar în 
baroc capătă forme bizare. Clasicis
mul şi romantismul „plasează” linia

în zonele tăinuite, apoi o readuce mi
raculos într-o realitate a emoţiilor 
terice.

Creaţia artistică în epoca 
modernă şi contemporană suportă o 
reevaluare radicală. Curentele impre
sionist, expresionist, postimpre- 
sionist, cubist, suprarealist, dadaist, 
pop-art, op-art, absurd ş.a. utilizează 
culturologia operelelor „naive”, ciu
date ale popoarelor asiano-africane şi 
australo-oceanice. Totodată, sporeşte 
atenţia faţă de desenele jucăuşe ale 
copiilor şi picturile stranii (pa- 
tografice şi psihografice) ale oa
menilor afectaţi de maladii psihice 
situate undeva la intersecţia geneticii, 
psihoanalizei, psihologiei şi cultu- 
rologiei1. Atunci când Goguin se 
strămută cu traiul în cornul sud-estic 
al Asiei avea să descopere universul 
seducător al creaţiei băştinaşilor. Arta 
neobişnuită a meşterilor locali, gama 
stranie de culori (galben-brun, spre 
exemplu), temperamentul autohton, 
exteriorul fizic al localnicilor etc se 
asociau de minune cu estetica şi 
tehnica artei postimpresioniste, ceea 
ce nu putea să-l lase indiferent pe 
marele european. Situaţie identică 
avem şi în cazul muzicii con
temporane de estradă, care reprezintă 
nu alta decât preluarea ritmurilor 
africane, trecute prin filtrul li
beralismului democratic şi tempe
ramentul „sadic” american, iar apoi 
exportat către restul civilizaţiilor 
lumii.

Simbiozele în arte, după Cio- 
ran, încheagă „un caracter de 
transcedenţă şi intemperalitate”11 12 sau

11 A se vedea: L.N.Iurieva, Istoria. Culitu- 
ra. Psihiceskie i povedenceskie rasstroistva, 
Kmv: Sfera, 2002, pp. 266-268
12 Emil Cioran, Singurătate şi destin, pe 
CD-ul Bibliotecii Ştiinţifice a US “Alecu 
Russo” (Secţia bibliografică).



tot ce este legat de „anarhismul răz
vrătit” a lui Brecht13. Esenţialul însă 
e cu totul de altă natură: în acest spa
ţiu are loc o eliberare totală a ceea ce 
Ţuţea numeşte „fluviul posibilităţi
lor”14.

Cele vizate satisfac mişcările 
tulburătoare ale sec. XX încadrate în 
limitele noţiunilor: „antiartă”, „ab
surd” etc. Postmodernismul, spre 
exemplu, ca segment literar original, 
dar poate şi durabil, printre care se 
află şi Em.Galaicu-Păun, N.Leahu, 
V.Gârneţ, Irina Nechit, Maria 
Şleahtiţchi, N. Popa, Margareta 
Curtescu, alţi scriitori basarabeni, 
tinde să „părăsească” virtuţile lumii 
reale (mişcarea, sentimentul, emoţiile, 
conştiinţa, rutina etc). Cadenţele poe
tice ale dânşilor cedează „criminal” în 
faţa retoricii textului formulat, „sec” şi 
(de ce nu?) confuz, bizar. Coloritul 
senzaţiilor pe ansamblu însă are pro
prietatea de a sensibiliza tot spaţiul 
cuprins între raţional şi perversitatea 
vieţii prin semnele aluziilor provenite 
din emisfera tainică a semanticii, dar 
fără să ignore mesajul ca atare.

13 E. Etching, Bertold Brecht, Leningrad: 
Prosvescenie (filială), 1971, p. 84. Autorul 
studiului didactic consideră, se pare, greşit 
că dramaturgul, regizoral şi criticul teatral 
B.Brecht trece de la „anarhism” în creaţia 
sa la ideologia marxistă (după repatriere). 
Realitatea însă este alta: celebrul artist pe 
parcursul vieţii şi activităţii teatrale şi-a 
formulat un singur concept -  realism fie şi 
„răzvrătit” încadrat în sistemul teatrului po
litic de opoziţie (Opera cu trei parale etc).
14 Proiectul de tratat de Petre Ţuţea, în 
P.Ţuţea, Op.cit., p.41.

„Neliniştea metafizică” 
(P.Ţuţea), ca formă de creaţie artis
tică, are în vedere şi „viziunile” unor 
indivizi cu defecţiuni mentale. 
Prof.univ. în psihitrie L.M.Iurieva 
(.Dnepropetrovsk, Ukraina) a investi
gat dinamica dereglărilor psihice şi 
de comportament social al pacienţilor 
săi prin prisma factorilor sociocultu
rali şi etnoculturali15 16. Lucrarea desci
frează criteriile acestor opere fantas
magorice, prin care elementul cultu- 
rologic trece din psihologie şi psiho
patologie în terapie medicală cu 
efectul unei creaţii al „autsaiderilor”.

Ca intensitate de conţinut şi 
după felul de degajare al acestui tip 
de artă, Ludmila Iurieva specifică opt 
presemne, unul din care este fanatis
mul catalizat de dominaţia mecanis
melor nevrotice, strategia autodis- 
tructivă, dereglările psihicului15 etc. 
Asistăm la producerea operelor (pic
turilor17) emergente cu rădăcini 
provenite din zonele psihicului in
conştient şi redate prin tehnici „de
gradate”. în esenţă, aici se ascund 
tainele creierului uman de la care ar
tele profită apodictic.

Se pare că această taină este 
redată într-un fel de Labiş în versul 
Sunt spiritul adâncurilor-, „Eu sunt 
spiritul adâncurilor, /Trăiesc în 
altă lume decât voi, /In lumea alco- 
olurilor tari, /Acolo unde numai 
frunzele /Amăgitoarei neputinţi 
sunt veştede. /Din când în când

15 L.N.Iurieva, op. cit., p. 18.
16 Ibidem, p.250-251.
17 Observaţiile specialiştilor germani 
afirmă că bolnavii psihic preferă de cele 
mai multe ori artele plastice şi mai puţin 
literatura sau muzica (Isskustvo autsaide- 
rov: dialogh, p. 161). Situaţia este explicată 
prin faptul că la această categorie de 
bolnavi/creatori de valori domină substratul 
funcţional al normelor de comportament 
(Ibidem, p.163).



/Mă urc în lumea voastră /în nopţi 
grozav de liniştite şi senine, /Şi- 
atunci aprind mari focuri /Şi 
zămislesc comori, /Uimindu-vă pe 
cei ce mă-nţelegeţi...” fiindcă un 
individ aflat în stare de alcoolizare 
pierde orice contact cu lumea obiş
nuită. în schimb, undeva în adâncu
rile creierului vocaţia de artist emană 
spontan o energie creativă.

„Autsaideri” au fost depistaţi 
mai demult.

însă abia în 1907 este publi
cat în premieră un volum, Arta nebu
nilor. Apoi în 1913 la Londra a fost 
organizată prima expoziţie a pictori- 
lor-„autsaideri” şi în 1928 la 
Frankfurt (Germania) -  prima pina
cotecă. Fără nici o îndoială: acest tip 
de creaţie artistică a exercitat o influ
enţă asupra artelor sec. al XX-lea.

Sursă incontestabilă a crea
ţiei artistice o constituie munca şi 
antrenamentul. Atunci când Stanis- 
lavsky elaborase sistemul său de 
transfigurare, dânsul cerea să se 
valorifice rolul repetiţiilor. Actorul 
era obligat să-şi revadă modul de vi
aţă, obişnuinţele, caracterul, psihicul, 
atitudinea etc. în fond, se avea în ve
dere o jertfire de sine aşa cum cer 
însuşi artele. Problema aceasta este 
foarte complicată şi chiar dramatică, 
fiindcă scopul bine definit determină 
rezultatul.

Vioara Stradiva-

â
rius supranumită

mai faimoase 
instrumente. Din 
1956 se află în

Ashmolean din

Ne vom referi numai la unele 
momente legate de predarea viorii în 
instituţiile de învăţământ preunive- 
rsitar cu profil general - tehnica 
mânuirii instrumentului şi antrenarea

muşchilor mâinilor, care influenţează 
direct asupra calităţii interpretării şi a 
procesului de creaţie, în genere. La o 
etapă mai avansată a activităţii, 
aceste două componente de ordin 
didactic devin „secundare”, cedând în 
faţa automatismului şi, foarte 
important, a proceselor psiho- 
motorice cu efectul aceleiaşi transfi
gurări.

Experienţa şcolară arată că 
majoritatea copiilor au aptitudini mu
zicale genetice, însă din anumite ca
uze acestea rămân nedezvoltate iar, 
cu timpul, se atrofiază. Observaţiile 
atestă capacitatea lor de a auzi fin 
bătaia vântului, foşnetul frunzelor, 
ciripitul păsărilor, cursul apelor, că
derea stropilor de ploaie etc. în para
lel, sporeşte curiozitatea şi dorinţa să 
cunoască habitatul natural şi social, 
utilizând sisteme analitico-sintetice 
originale. Contactele permanente cu 
lumea exterioară provoacă plăceri şi 
dureri, bucurie şi jale, îndrăzneală şi 
groază, frumuseţe şi urâţenie, dorinţă 
de a se exprima muzical, poetic etc. 
Perfecţionarea fiziologică şi psihică a 
copiilor obligă pedagogul să aplice 
diverse metode de predare (generale, 
individuale şi diferenţiate).

în fazele începătoare ale pre
dării tehnica mişcării arcuşului pe  
coardele viorii reprezintă o sarcină 
didactică de primă importanţă. Ele
vilor li se cere ca mişcarea şi presiu
nea arcuşului în ambele sensuri să fie 
uniformă. în mod special, li se atrage 
atenţia că presiunea arcuşului în par
tea inferioară e mai mare, iar spre 
vârf scade. Aici profesorul trebuie să 
aplice metode de instruire simple şi 
eficiente. Practica noastră arată că se 
pot obţine unele rezultate aproape 
imediate prin aplicarea următorului 
procedeu. Ca precedent serveşte re
prezentarea precum că arcuşul este 
un „cărucior” purtat uniform pe



coarde de mâna dreaptă şi care pro
duce sunete muzicale plăcute. însă, 
dacă nu obţinem rezultatul dorit, 
atunci cerem ca elevul să-şi închipuie 
un „cărucior” defectat care trebuie 
mişcat în deal cu forţa. Astfel, creăm 
un alt precedent psihologic, în urma 
căruia mâna dreaptă este stimulată de 
o senzaţie grea, urmată de producerea 
tehnică a unui sunet. Exerciţiul 
acesta, repetat frecvent, în funcţie de 
necesitate, îmbunătăţeşte nu numai 
calitatea sunetelor, dar mai reduce 
emoţiile negative ale elevilor, inves
teşte temperament artistic, altoieşte 
încredere în forţele proprii, influen
ţează benefic asupra calităţii inter
pretative, modifică ţinuta violonistu
lui etc. în sfârşit, el pune temelia unei 
creaţii artistice.

Un accent ponderabil cade pe 
dezvoltarea continuă a musculaturii 
violonistului. Este ştiut că omul are 
un sistem muscular complicat, valori
ficat biomecanic numai până la 60%. 
De aceea pedagogul este obligat să 
elaboreze un program special de an
trenare mai cu seamă a musculaturii 
mâinilor, indispensabil atât pentru 
antrenamente, cât şi în timpul inter
pretării operelor muzicale. Altfel zis, 
în serviciul intereselor este pus echi
librul psihofiziologic, coordonarea 
automată şi alţi factori trebuincioşi 
pentru formarea calităţilor muzicale 
ale elevilor.

Astfel de precedente stau la 
baza pregătirii artiştilor de referinţă. 
Este ştiut că Nicolo Paganini era 
forţat de tatăl său să se antreneze la 
vioară mult peste puterile fizice ale 
unui minor. în schimb el obţine o 
tehnică interpretativă genială, care 
vine din „tainele adânci ale psihicului 
uman, din rezervele ascunse ale con
ştiinţei” şi face „deschidere către me

canicismul fascinant”18 artistic cize
lat, bineînţeles, în anii copilăriei. 
Descoperirea o face însuşi maestrul. 
Conform scrierilor lui J.Schottky, 
după ieşiri din scenă N. Paganini 
promitea că va destăinui succesul 
său, afirmând totodată că va „ex
prima un adevăr” demn de inclus în 
biografia sa19 20, dar nu izbutise. Din 
alte surse aflăm detalii privind gradul 
de transfigurare al artistului. 
F.Bennati, spre exemplu, mărturisea 
că marele violonist după concert intra 
într-o stare epileptică, musculatura 
feţei vibra, pielea devenea mai rece, 
pulsul inimii slăbea şi pe 20-30 min 
se izola total de anturaj . Mai târziu 
biografii au stabilit criteriile tehnicii 
interpretative al marelui muzicant, 
apreciindu-le ca rezultat al muncii 
titanice.

S.Dali, un alt mare artist şi 
fondatorul principal al suprarealis- 
mului, îşi „ieşea din minţi” în felul 
său. înainte de a lua masa, avea ur
mătoarele senzaţii: miros de „sudoare 
acră femenină, de struguri, unt de 
vacă topit, puf de iepure de muscă, 
rărunchi şi maioneză”, ceea ce, după 
cum mărturisea el însuşi, provoca o 
„violenţa inquisciones”21 (violenţă 
inchiziţională) şi „libertate de 
formă”22 întruchipată în stilul său 
artistic.

Aşadar, procesul creaţiei ar
tistice include o sumă de factori obi
ectivi şi subiectivi şi nu poate fi privit 
simplist. Taina rezidă în specificul 
corelaţiilor dintre subconştient, con
ştient şi revelaţie continuă. Pe de altă

18 V.Iu.Grigoriev, Nicolo Paganini. Viaţa şi 
creaţia, Moskova: Muzyka, 1987, p.76
19 Ibidem, p.77.
20 Ibidem, p.80
21 Salvador Dali, La vie secrete de Salvador 
Dali, Gallimard, 1952, pp. 6-7,
22 Ibidem, p.9.



parte, complexitatea problemei cere 
investigaţii speciale, instruire efici

entă şi elaborări de rigoare metodico- 
didactice.

Bibliografie

1. Cioran, Emil, Singurătate şi destin, pe CD-ul Bibliotecii Ştiinţifice a US Alecu 
Russo (Secţia bibliografică).

2. Cioran, Emil, Individ şi cultură, în CD-ul „ Emil Cioran ” Biblioteca Ştiinţifică a 
Universităţii de Stat A.Russo.

3. Coja, Ion , Ţuţea, Petre, octogenar, adaos 2, în Petre Ţuţea, Proiectul de tratat. 
Eros, Braşov: Pronto, 1992, p.18, p.41.

4. Dali, Salvador, La vie secrete de Salvador Dali, Gallimard, 1952, pp. 6-7, p.9.
5. Etching, E., Bertold Brecht, Leningrad: Prosvescenie (filială), 1971, p. 84.
6. Grigoriev, V.Iu., Nicolo Paganini. Viaţa şi creaţia, Moskova: Muzyka, 1987, 

p.76, p.77, p.80.
7. Iurieva, L.N., Istoria. Culitura. Psihiceskie ipovedenceskie rasstroistva, Knîv: 

Sfera, 2002, pp. 266-268, p.18, pp.250-251.
8. Medan, Virgil, Originea folclorică a Baladei lui Ciprian Porumbescu, în Ciprian 

Porumbescu (1853-1883). Studii privind viaţa şi opera compozitorului,
Suceava, 1992, p.69.

9. Neumann, E. Art and the Creative Unconscious, New York, 1966, pp. 97-98, 
112, 123-124 etc.

10. Vianu, Tudor, Estetica, Bucureşti: Editura orizonturi, pp.152-165).
11. Zamfirescu, Ion, Istoria universală a teatrului, t.I, Bucureşti, 1958, p.310.
12. Амаудов, M., Психология литературного творчества. Москва: Прогресс, 

1970, с. 11.


