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Bazinul lingvistic al folclorului 

Elena Platon 

Lumea folclorică 

Odată cu plecarea din lume a ţăranului român, omul tradiţional, înţeles ca model arhe
tipal, eliberat de variaţiile oricărei deveniri istorice, se află la o distanţă tot mai mare 
în timp şi spaţiu de omul postmodern, nevoit să exploreze două locuri privilegiate pen
tru a-l cunoaşte pe cel dintâi: muzeele etnografice şi vastele colecţii de materiale fol
clorice. Însă, aşa cum muzeele sunt lipsite de gesturile asociate obiectelor ori de vocea 
vechilor locuitori, şi textele folclorice, odată transcrise pe hârtie, sunt văduvite de tot 
ce reprezenta odinioară adevărata viaţă a culturii orale: inflexiunile vocii, mimica şi 
gesturile, muzica sau dansul, care realizau sincretismul specific limbajului folcloric. 
Creat pentru a fi ascultat, şi nu citit, textul folcloric şi-a pierdut receptorii primari şi, 
odată cu ei, încrederea în forţa magică pe care cuvântul o avea cândva, ajungând să fie 
decodat, în tăcere, într-un univers vizual, de un cu totul alt destinatar, marcat de „pre
judecăţile omului educat scriptural" (Zane, 2004). Pe lângă neînţelegerile care decurg 
din interpretarea culturii orale prin mijloacele celei scrise, mai pot apărea şi unele 
confuzii generate de faptul că omul comunităţilor tradiţionale, lipsit de orice preocupări 
identitare, nu şi-a analizat producţiile culturale (Moscovici, 1984), în etnografie casele 
construindu-se, după cum se ştie, ,,într-o linişte profundă" (Ferry, 1970). 

Pentru vizualizarea nnagu:m:o vă rugă1n să consultati 
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Tropicele triste

 

apei

Pentru stabilirea unui dialog cât mai autentic cu acest om, care nu vorbeşte, ci, mai 
degrabă, ,,este vorbit" (Platon, 2008; Mihăilescu, 2013), e necesar apelul la o serie de 
interpreţi care să ajute exploratorul în dobândirea acelui „bilingvism cultural" absolut 
necesar înţelegerii adecvate a unei culturi diferite (Zane, 2004). Atunci când mediatorii 
cunosc îndeaproape ansamblul cultural în care a luat viaţă şi a circulat o anumită pro
ducţie folclorică (Fochi, 1980), rolul lor este benefic, uşurând accesul la complexul de 
semnificaţii al faptelor folclorice. Însă, de-a lungul vremii, nu au lipsit nici deformările 
provocate de feluriţi interpreţi : unii au tratat creaţiile folclorice într-o manieră apolo
getică, precum paşoptiştii, entuziaştii romantici, sămănătoriştii, tradiţionaliştii gândirişti 
ori naţionaliştii comunişti, exploatându-le excesiv în scop identitar şi naţionalist, în 
vreme ce alţii le-au privit cu suspiciune, considerând folclorul, asemenea lui Noica, 
răspunzător pentru faptul că suntem un popor „pitoresc" şi „etnografic", de „eterni 
săteni ai istoriei" (Marino, 1996), incapabil să construiască o cultură citadină; unii au 
subliniat că în cultura orală se află însăşi temelia culturii scrise (Creţu, 2014), limba 
populară constituind fundamentul limbii române contemporane (Iordan, 1975), cu ale 
sale cuvinte folosite în cătune şi colibe, pline de „ bogăţie, frumuseţe şi adâncime" 
(Noica, 1987); alţii au descoperit aici originea „simţului românesc al frumosului" (Şerb 
şi Şerb, 1977) ori însăşi „matricea stilistică" responsabilă de modelarea specificului 
culturii române (Blaga, 1985), civilizaţia ţărănească fiind considerată singura aptă să 
„apere" cultura română în faţa Europei (Mihăilescu, 2015); dar nu au lipsit nici cei 
care au ironizat schematismul limbajului folcloric (cum este cazul cunoscutei pastişe de 
dialog ţărănesc a lui Caragiale), evidenţiindu-i parataxa rudimentară şi „sărăcia voca
bularului" (Coteanu, 1973). Nici măcar folcloriştii, socotiţi nişte mediatori veritabili, 
nu au reuşit să păstreze întotdeauna o atitudine echilibrată faţă de materialele folclorice : 
abordările estetizante, de tipul celei inaugurate de Delavrancea (1913) prin decretarea 
egalităţii culturale între estetica populară şi cea a operelor culte, elaborarea a nu mai 
puţin de trei tratate de poetică folclorică (Ursache, 1975; Bîrlea, 1979; Roşianu, 1997) 
ori „extragerea" capodoperelor artistice din totalul documentelor folclorice, în vederea 
elaborării unor tratate de etnoestetică (Ursache, 1998), arată că „valoarea artistică" este 
cea care a legitimat, cu deosebire, includerea unei creaţii orale în sferafolclorului (Pop 
şi Ruxăndoiu, 1976), restrâns astfel la dimensiunea sa strict literară. 

În afară de preocupările pentru relevarea frumosului folcloric, majoritatea interpre
ţilor au fost fascinaţi şi de „vechimea milenară" a faptelor folclorice (Bîrlea, 1981), 
căutând, asemenea lui CI. Levi-Strauss, la , urmele „gândirii sălbatice", 
în speranţa că descoperirea modului în care funcţionează logica omului primitiv va aduce 
răspunsuri despre Mintea Omului de oriunde şi de oricând. Sintagma „tradiţiuni şi 

antichităţi", utilizată la începuturile folcloristicii pentru definirea domeniului (Pop şi 

Ruxăndoiu, 1976), ca şi obsesia identificării elementelor arhaice, trădează convingerea 
generală că, în folclorul românesc, trebuia căutat „fondul ancestral", propriu culturii 
Mediteranei orientale, ,,întregit prin întâlnirea elementelor de cultură celtică şi orientală, 
apoi bizantină" (Pop şi Ruxăndoiu, 1976). Însă tocmai vârsta venerabilă a folclorului 
„în sine" (şi nu a cercetărilor despre folclor, cf Chiţimia, 1971) îngreunează stabilirea 
limitelor temporale inferioare ale bazinului folcloric (BF), pentru profilarea căruia 
metafora pare destul de nimerită : aici se revarsă nenumărate şiroaie de mituri şi 
credinţe, ale căror izvoare se pierd în vremuri imemoriale şi al căror loc de obârşie nu 
este întotdeauna uşor de precizat ; aici se suprapun, asemenea unor aluviuni, diversele 
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straturi culturale aparţinând unor epoci şi modele culturale diferite ( cum ar fi străvechile 
substraturi precreştine, asupra cărora creştinismul a intervenit osmotic, făcând uneori 
imposibilă identificarea culturii de provenienţă) ; şi tot din aceste fermecate izvoare 
apă vie ori dinfântâna nesecată a BF, metafore atât de dragi romanticilor, s-au adăpat 

(Bîrlea, 1981), împrospătându-şi forţele şi alimentându-şi preocupările identitare, 
toţi cei care au cântat şi s-au simţit ai acestui popor. 

Pentru vizualizarea nnagnm, vă rngă1n să consultati • 
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Totuşi, în ciuda nebulozităţii care învăluie izvoarele imemoriale ale BF, se poate 
vorbi despre nişte încercări de delimitare convenţională a „malurilor" sale, căci, în mod 
paradoxal, data oficială de naştere a culturii orale este fixată abia în momentul consem
nării ei în scris - mai exact, odată cu apariţia primelor culegeri masive de la jumătatea 
secolului al XIX-lea. Dar, la acea oră, folclorul arhaic-tradiţional intrase deja într-o fază 
de degradare, devenind „bun de consum" chiar pe la începutul secolului al XVIII-lea, 
odată cu apariţia noilor căi de comunicaţie, a serviciului militar obligatoriu, a şcolari
tăţii moderne etc. (Pop, 1998, I). Nici limita superioară a BF nu este mai uşor de sta
bilit, dată fiind prezenta unor zone insulare, care au păstrat un folclor nealterat, 
conservat, cu rosturile lui tradiţionale, până la Primul Război Mondial sau chiar mai 
târziu (Pop, 1998, I), dar şi numeroasele prelungiri ale folclorului arhaic până în zilele 
noastre, în diverse forme şi la diferite niveluri. Însă nu doar plasarea exactă în timp a 
BF este dificil de realizat, ci şi problema autenticităţii materialelor. Având în vedere că, 
înainte de secolul al XIX-lea, aproape nimic nu era consemnat, nu se poate şti cu cer
titudine ce formă au avut iniţial faptele folclorice, cum au fost ele create, modificate sau 
reajustate în decursul timpului, până când au ajuns la forma fixată de primii culegători, 
a cărei fidelitate nu poate fi nici ea probată ( de pildă, înainte de apariţia magnetofonului, 
naraţiunile erau memorate şi abia apoi aşternute pe hârtie, iar versurile, deşi mai uşor 
de memorat, au fost şi ele supuse „îndreptărilor" - vezi cazul lui Alecsandri, cf Bîrlea, 
1974). Prin urmare, ca şi în cazul muzeelor, unde retorica muzeografului ocultează, 
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adesea, ipotetica retorică a vechilor locuitori (Candau, 1996), şi patrimonializarea fol
clorului a fost organizată după concepţia şi viziunea unor . Indiferent că aceş
tia au fost primii culegători de folclor (diletanţi sau profesionişti), folclorişti, etnologi, 
filologi, critici literari, scriitori, sociologi, istorici, filosofi sau antropologi, cu toţii au 
contribuit la crearea acelei etnologii difuze despre care se vorbeşte în ultimul timp 
(Mihăilescu, 2017). 

În ciuda elementelor care îngreunează datarea ori restaurarea formei autentice a 
materialelor şi, astfel, însăşi apropierea de universul mental real al omului folcloric, 
datele lingvistice din BF constituie un loc privilegiat pentru investigarea imaginarului 
colectiv al lumii folclorice, un soi de , cu un profil coerent, stabil şi, mai 
ales, imposibil de confundat. Ascultând ori citind începutul unui basm, A fost odată, ca 
niciodată ... , al unei doine, Frunză verde mărăcine ... , al unui cântec ritual de înmor
mântare, Zorilor, zarilor, I Voi, surorilor ... , sau celebrul vers care concentrează întreaga 
tânguire a sufletului: Jelui-m-aş şi n-am cui ... , se poate spune, fără nicio ezitare, că 
aceste formule aparţin bazinului lingvistic al folclorului (BLF). Marea stabilitate şi, de 
fapt, mare personalitate a limbajului folcloric derivă din faptul că acesta reprezintă 
produsul unor comunităţi statornice, autarhice şi relativ omogene, în care oamenii aveau 
aceleaşi ocupaţii, aceleaşi credinţe, aceleaşi valori şi un grad de mobilitate foarte redus 
(Pop, 1998, I). Procesul de creaţie respecta schemele tradiţionale, realizându-se sub 
,,hegemonia modelului" (Vrabie, 1978), iar clişeele rezultate, definite ca „modele ver
balizate într-un anumit moment al procesului multisecular de creaţie populară, consacrate 
ca atare şi transmise apoi din generaţie în generaţie" (Pop, 1998, I, pp. 164-165), i-au 
conferit BLF un caracter şablonizat. Aceste „construcţiuni consacrate" (Delavrancea, 
1913) aveau un important rol mnemotehnic, sprijinind creaţia mai ales prin depozitul de 
rime şi de scheme metrice : ,,Apa-i răcoroasă, I Frunza e umbroasă, I Iarba e pletoasă ... ". 
Totodată, ele funcţionau şi ca elemente de recunoaştere, garantând acceptarea şi asimi
larea creaţiei în repertoriul întregii colectivităţi, elemente esenţiale pentru dobândirea 
unui caracter instituţionalizat, care a făcut posibilă transformarea lor în veritabile 
embleme pentru „ethosul românesc" (Fochi, 1980) sau pentru „etnosofia" românească 
(Ursache, 2006). 

Analiza seriei de „prefabricate", aparţinând „stocului de expresii tradiţionale", a 
căror „şlefuire stilistică", înfăptuită în uriaşul „laborator poetic" al repertoriului tradi
ţional, a fost intens subliniată mai ales de folcloristica anilor 1980-1990 (Bîrlea, 1981, 
p. 31), a vizat însă în special nivelul formal. Astfel, au fost reliefate versificaţia, struc
tura arhitectonică ori gradul ridicat de expresivitate şi, mai ales, dependenţa modalităţii 
de structurare lexicală şi compoziţională a creaţiilor orale de rolul îndeplinit de fiecare 
specie în viaţa comunităţii (de unde şi recomandarea de a le analiza în interiorul genu
rilor cărora le aparţin). Cu toate acestea, prezenţa „formulelor călătoare", modelate 
după un tipar „metrico-gramatical", care circulă de la o specie folclorică la alta, în 
calitate de „gândiri şi expresii tipice, realizate cu mijloace tipice ori de câte ori se repetă 
acea situaţie tipică" (Fochi, 1980, p. 154), a condus la recomandarea de a analiza ste
reotipurile lingvistice la nivelul întregului corpus folcloric. În mod paradoxal, s-a con
siderat că, deşi au un caracter migrator, tocmai aceste formule întreţin stabilitatea 
limbajului folcloric, devenind, prin însăşi mobilitatea lor, ,,elemente fixe şi de fixare", 
respectiv „ un suport trainic de supravieţuire" (Fochi, 1980). 

Pe această linie, sub influenţa lecturilor de semiologie, unii folclorişti au optat pen
tru o abordare holistică a „ textului folcloric", care să nu separe speciile şi să privească 
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ansamblul literaturii populare ca pe o macrostructură (Pop, 1998, I). Alţii, marcaţi de 
studiile despre imaginar ale lui G. Durand, au pledat chiar pentru ieşirea dintre limitele 
înguste ale lingvisticii tradiţionale pentru a descoperi, ,,dincolo de semne şi sintaxă", o 
,,dominantă vitală", dotată cu „o încărcătură semantică inalienabilă", sugerând că for
mula stereotipă trebuie abordată ca unitate care „evoluează concomitent la trei niveluri : 
semantic, gramatical şi metric" (Fochi, 1980, p. 263). Şi perspectiva cognitivistă a 
influenţat părerile despre modul de abordare a schemelor formulistice, recomandând 
identificarea unor „scheme conceptuale", care unesc forma (expresia lingvistică) şi 

materia (conceptele şi imaginile) (Pop, 1998, I, p. 278). Direcţiile de cercetare sugerate 
de A. Fochi şi M. Pop arată că ei intuiseră posibilitatea de a reconstrui „materia" (i.e 
imaginarul colectiv) pornind de la datele lingvistice, orientare prezentă şi în etnoling
vistica din mediile externe, care defineşte imaginarul lingvistic drept „ansamblul ideilor 
fixate (stereotipizate) despre om şi lume", încifrate în fapte de limbă (Bartminski, 
Koselak, 2007). Aceeaşi „materie" este invocată şi în antropologie, unde se vorbeşte 
despre o bază conceptuală comună, formată din „reţele de idei primite, de stereotipuri, 
de credinţe şi de expresii recunoscute ale conştiinţei colective", care le dă „com
patrioţilor culturali sentimentul de a se înţelege, atunci când îşi vorbesc" (Maranda, 
1977, p. 248). Pentru a releva rolul reţelelor semantice împărtăşite de membrii aceleiaşi 
comunităţi, Pierre Maranda utilizează metafora „burgului semantic", asemănându-le cu 
drumurile din oraşul natal, pe care le străbaţi cu uşurinţă fără a te gândi pe unde mergi: 
după cum drumurile organizează topografia burgului, la fel şi reţelele semantice orga
nizează gândirea membrilor aceleiaşi comunităţi, structurându-le paradigmele tuturor 
taxinomiilor (1977, p. 248). 

Aşadar, pentru orientarea celor mai puţin familiarizaţi cu ceea ce am putea numi 
„cătunele semantice" ale BLF, o posibilă soluţie ar fi depăşirea analizei tiparelor formale 
ale stereotipurilor lingvistice, în favoarea evidenţierii şi a imaginilor călă 

şi, mai ales, a schemelor mentale care le ordonează. Numai aşa s-ar putea recon
stitui „sintaxa scriiturii imaginarului", invocată de poeticienii imaginarului (Burgos, 
1988, p. 212), care, fără doar şi poate, a modelat şi felul în care omul folcloric „a 
rânduit" mental lumea. Întrucât folclorul reprezintă un fenomen complet şi total, cu un 
nivel ridicat de armonie, coerentă şi stabilitate (Pop, 1998, I), funcţionând ca o verita
bilă „reţea de vase comunicante" (ce unifică, la nivel imagistic, diferitele categorii de 
materiale folclorice prin numeroase analogii şi corespondente, fără ca integritatea lor 
să fie afectată - cf Constantinescu, 1986), identificarea unor asemenea imagini călătoare 
în BF are mari şanse de reuşită. Şi, cum orice reflecţie despre imagini trebuie să treacă 
şi printr-o meditaţie asupra limbajului care „a dat viaţă acelei imagini" (Burgos, 1988), 
caracterul şablonizat al BLF simplifică într-o anumită măsură acest proces, recurenta şi 
rezistenta invarianţilor fiind semnificative pentru identificarea nucleelor imaginarului 
colectivităţilor tradiţionale. 

În plus, având în vedere că elementele lexicale reflectă cel mai fidel sistemul de 
concepte şi imagini elaborate colectiv, funcţionând ca „ un indicator extrem de sensibil 
al culturii unui popor" (Sapir, 1949, p. 27), ca o veritabilă grilă comună de interpretare 
a lumii, acestea sunt cele care trebuie selectate, cu precădere, din ansamblul datelor 
lingvistice, prezente nu doar în creaţiile cu valoare artistică, ci în întreg corpusul fol
cloric: în poezia cu funcţie ritual-ceremonială, dar şi în textele nerituale; în naraţiunile 
populare, dar şi în marea masă de credinţe şi superstiţii, fără de care nu se poate explica 
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adecvat niciun element al culturii folclorice ; în cimilituri şi în proverbe, fiindcă aici 
este înglobată o întreagă etnosofie (Ursache, 2006). Explorarea tuturor materialelor 
folclorice, indiferent de valoarea lor estetică, poate evidenţia punctele nodale dintre 
limbajul poetic-literar şi cel cotidian-literal, mai vizibile în BLF, întrucât aici, spun 
folcloriştii, imaginile vin de la „natură", adică „din vorbirea uzuală a oamenilor", în 
care se află originea creaţiilor populare (Vrabie, 1978). Vorbirea cotidiană, spun şi 

cognitiviştii, este structurată tot metaforic, reflectând modul în care se nasc, în şi prin 
limbă, conceptele şi imaginile. Or, dacă metafora conceptuală (care nu se rezumă la cea 
poetică, ci o integrează) este tipul de metaforă care explică mecanismele creativităţii 
lingvistice, ale gândirii, ale vorbirii şi ale simţirii în general (Lakoff, Johnson, 1986), 
înseamnă că BLF constituie locul ideal pentru a urmări forţele matriciale responsabile 
de modelarea limbajului (şi, prin el, a lumii înseşi), care au acţionat în cele mai vechi 
stadii de exersare a inventivităţii lexicale (şi, bineînţeles, lingvistice). Ţinând cont că 
cele mai mari elemente generatoare de imaginar sunt „tendinţele vitale" ale omului, 
prin care acesta caută moduri de supravieţuire în faţa limitelor temporale (Burgos, 1988), 
schemele imaginare vor trebui căutate mai ales acolo unde transpar, cu claritate, ase
menea tendinţe : în felul în care omul folcloric şi-a reprezentat relaţia cu lumea, văzută 
ori nevăzută, cu semenii lui ori cu sine însuşi. Iar dacă multe dintre schemele imaginare 
relevate sunt comune folclorului universal şi culturii umane, în ansamblul ei, modul în 
care acestea sunt codate la nivel lingvistic constituie, fără îndoială, faţeta specific româ
nească a imaginarului colectiv uman. 

Lumea omului folcloric 

Facerea lumii 

Unul dintre marile nuclee generatoare de imaginar îl constituie gestul cosmogonic iniţial, 
care, aflându-se dincolo de hotarele intuiţiei umane, forţează omul să-şi imagineze ceea 
ce este aproape imposibil de imaginat. Dacă, pentru savanţi ori pentru poeţi, conceptul 
de haos primordial constituie o provocare, aceştia fiind capabili mai degrabă să aproxi
meze şi să sugereze ideea de neant decât s-o „expliciteze" (Marcus, 2011), pentru logica 
ancorată în concret a omului folcloric, lipsit de înclinaţii exagerate spre speculaţia 
metafizică (Papadima, 2015), ideea de neant este aproape imposibil de simbolizat 
(Rudhardt, 1990). Astfel, dincoace şi dincolo de pragurile absolute ale vieţii pământeşti, 
acesta nu aşază neantul, ci alte feţe ale existenţei (Ursache, 1993). În legendele cosmo
gonice româneşti, spre deosebire de viziunea biblică, în care lumea este făcută prin 
puterea cuvântului lui Dumnezeu, ,,fără mâini şi fără adversar" (Anghelescu, 2013), 
lumea nu apare din nimic (Vlăduţescu, 1982). Dimpotrivă, aici pământul se zămisleşte 
singur, după o schemă imaginară a germinaţiei, mai exact, dintr-o sămânJă de pământ 
scoasă de Nefârtate de pe fundul apelor nesfârşite şi pusă în lui Dumnezeu 
(Pam.file, 1913), considerată de către unii autori un „mitologem" exclusiv românesc 
(Kernbach, 1994), în ciuda asemănării cu miturile asiatice despre pământurile vii, care 
se dezvoltă din propria substanţă. 
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Dincolo de presupusa originalitate (infirmată de studiile comparative, care identifică 
aceeaşi expresie la caucazieni, cf. Eliade, 1980, p. 96), apelul la schema germinaţiei 
pentru a reda imaginea autogenerării pământului, similară concepţiei din astrofizica 
modernă referitoare la dilatarea universului, dovedeşte forţa matricială excepţională 

atribuită acestui tipar vegetal de către gândirea umană, care a servit şi la modelarea 
reprezentării altor tipuri de creaţie, la nivelul tuturor regnurilor (uman, animal şi chiar 
mineral). De exemplu, în onomastica eroilor din basme : , Pipăruş Petru, 
Măzărel, Florea înfloritul transpare reprezentarea arhaică a originii vegetale a vieţii, 
conform căreia copiii sunt concepuţi în mod miraculos, prin ingerarea unor fructe, boabe 
de grâu sau chiar prin simpla mirosire a unei flori. Şi sinonimele utilizate pentru copil 
( , ultimul folosit astăzi în sens depreciativ, însemnând etimologic tot „fruct", 
din sl. u) sau pentru copiii nelegitimi, copii din flori, reflectă omniprezenţa mode-
lului vegetal al creaţiei. Acesta susţine şi imaginea oamenilor care răsar din pământ 
odată cu grâul semănat de Dumnezeu (Niculiţă-Voronca, 1903/1998, I) sau renaşterea 
simbolică a celor descântaţi: ,,(Cutare) să sară,/ Să răsară,/ Mândru şi curat,/ Ca Maica 
Domnului ce l-a dat" (Gorovei, 1990, p. 217), ori chiar a fraJilor de cruce, ,,făcuţi", 

printre altele, prin consumarea în comun a unui măr (Platon, 2000). Funcţionarea sche
mei germinaţiei la nivel uman se întrezăreşte şi în metafore explicite, cum ar fi sămânJă 

, cu sensul „soi de om" (Creţu, 2014), ori sămânJa neamului, responsabilă de 
asigurarea continuităţii spiţelor de neam, preocupate să nu li se stingă viJa şi sămânJa 
şi să nu ajungă la bătrâneţe precum ori ca buruiana numită ştir (de 
observat că şi reprezentarea sterilităţii se face tot prin metafore de origine vegetală, cf. 
Ghinoiu, 1999). Schema germinaţiei nu explică însă doar concepţiile miraculoase, ci şi 
„naşterea" unor elemente mai abstracte, cum ar fi: sau - ,,Eu nu 
samăn cânepă pentru pânză de cămeşă, că am, dar samăn , în vis să-l 
visez şi-aievea să-l văz" (Niculiţă-Voronca, 1903/1998, I, p. 65); frumuseJea, semăna
rea nestematelor dintre coarnele cerbului, în colinde (Creţu, 2014); , al cărei 
germene este imaginat sub forma seminJei de vorbă sau de gâlceavă (Bîrlea, 1979), 
care, ,,udată" şi cu un ingredient de natură bahică, devine o formulă îndătinată pentru 
marcarea unei dispoziţii exagerate de comunicare verbală. 

Convingerea că miezul seminţei adăposteşte puterea viitorului rod, încapsulată în 
concepte precum mana grâului/a bucatelor/a câmpului/a florilor/a holdelor, a făcut 
posibil transferul modelului vegetal şi la nivel animal, de exemplu 

(Evseev, 1998) sau de oaie, aceasta fiind numită şi frupt (din 
lat. fructus, care însemna „rod, folos"), cuvânt înlocuit ulterior de slavicul ( 

, cf. Şăineanu, 1887/1999). , preparată de Bobotează şi dată vitelor 
„pentru rod", ca să „se plodească, adică să fete" (Pamfile, 1917 /1997), sau sămânJa 
de iepure/iepuroaică oferită femeii pentru a rămâne grea completează datele lingvistice 
care atestă forţa principiului vegetal al fertilităţii. Acesta este transferat cu uşurinţă în 
toate sensurile, de la un nivel al existenţei la altul, inclusiv la cel mineral, unde se 
vorbeşte, în mod paradoxal, despre o sămânJă de piatră, echivalată de credinţe cu 

aruncat de Necuratul ca să crească şi să transforme tot pământul în piatră, ,,să n-aibă 
oamenii ce mânca" (Niculiţă-Voronca, 1903/1998, I). Chiar dacă această metaforă pare 
să fie opusă altei scheme imaginare îndătinate, legată de piatra seacă, ce circumscrie 
un spaţiu mort, unde răul este alungat în scopul extincţiei sale: ,,Fugi în munţi,/ În 
pietrile reci,/ În pietrile " (Gorovei, 1990, p. 278), sau care ajută la exprimarea 
dificultăţii de a realiza un lucru, pe baza opoziţiei ud-fertil/uscat-steril (,,a scoate ceva 
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din piatră seacă"), de fapt, este vorba de o reprezentare ambivalentă a pietrei, extrem 
de arhaică. Conform logicii simbolice, piatra seacă poate apărea fără probleme şi în 
ipostaza mitico-simbolică de adăpost al germenelui roditor, ca în : basmele de tipul 
Omul/Fata născută din piatră ; descântecele care conservă imaginea arhaică a creşterii 
din piatră a plantelor, a animalelor, a oamenilor sau chiar a bolilor, cum este descântecul 
de pocitură (,,paralizie/dambla"): ,,Păsărică dalbă,/ Cu aripă albă,/ Din ,/ 
Cu nori te-ai bătut ... " (Teodorescu, 1885/1985, II, p. 74); colindele despre naşterea 
lui Iisus din piatră: ,,La o piatră neslovată/ Leru-i, Doamne/ Şede Maica-ngenuncheată/ 

să nască.fiu die piatră.I Fiu din piatră şi-o născut ... " (Kernbach, 1994, p. 345), motiv 
cu rădăcini precreştine, ce reiterează imaginea soarelui născut din piatră (Herseni, 1977). 

Alături de „stratul ideatic primar al naraţiunilor cosmogonice româneşti, centrat pe 
mitologia seminţei şi a germinării" (Creţu, 2014, p. 283), apare însă şi schema plămă 

şi a modelării pământului de către Dumnezeu, din sămânţa adusă de diavol : acesta 
face o turtă pe care o cu palma, o netezeşte, pătureşte şi 

stupeşte şi o blagosloveşte ca să crească, până când se face mare 
cât un pat, destinat odihnei celor doi cosmocraţi (Niculiţă-Voronca, 1903/1998, I). 
Privilegiind manualitatea, acest scenariu „mai umil" al facerii (Anghelescu, 2013, p. 45) 
îi atribuie lui Dumnezeu gesturi domestice familiare comunităţilor sedentare de tip 
agricol, impregnându-le şi cu elemente de natură mitico-magică pentru a explica creş
terea turtei (saliva şi suflul divine). Tiparul plămădirii se regăseşte şi în contextul altor 
„faceri", unde explică apariţia fructelor, a puilor de animale sau chiar a dragostei, ca 
în descântecul oltenesc de plămădeală: ,,Cum se plămădeşte aluatu-n căpistere,/ 

măru-n măr,/ .. . para-n păr ... ,/ mânzu-n iapă,/ ... viJelu-n vacă,/ . . . -n capră,/ 
-n oaie,/ . . . -n ghioace,/ Aşa să se plămădească (cutăruia) ... " (Bîrlea, 

1979, p. 122). 
Dar lumea nu a fost doar plămădită, ci şi urzită, după o schemă imaginară modelată 

de o altă activitate casnică, dintre cele mai arhaice, războiul de ţesut fiind atestat pe 
acest teritoriu încă din epoca neoliticului dezvoltat (Butură, 1978). Urzeala, mai exact 
bătătura realizată din firele de aţă/cânepă, reprezintă un alt mijloc de anihilare a nimi
cului, de umplere şi de modelare a spaţiului gol, prin legarea unei reţele de fire, prezent 
într-un alt mit cosmogonic zoomorf, ,,păgân şi autohton" (Coman, 1983). De data 
aceasta, rolul seminţei este jucat de firul de aţă cu care ariciul deapănă pământul pe 
sub poalele cerului. Activitatea de cosmocrator a ariciului este confirmată şi de inter
dicţia de a-l omorî, el fiind socotit un animal , tocmai pentru că a urzit 
pământul (Coman, 1983). Această credinţă este redată prin expresii precum a fi ca 

sau acesta-i un arici şi jumătate, adică „înţelept" sau „iscusit" (Pam.file, 1913). 
Unii etnologi au vorbit chiar despre o ipostază diferită a firului decât cea strict textilă, 
specifică viziunii prehomerice, şi anume cea a firului-sâmbure, considerat un simbol 
mai complex al curgerii vieţii în tradiţia românească, implicând semantic şi „zona vege
talului ciclic" (Creţu, 2014). 

Complexul imagistic al firului este valorificat şi în reprezentarea creării/distrugerii 
legăturilor interumane, adică pentru modelarea lumii în plan social. Bunăoară, brâul 
apare în descântece ca un veritabil vehicul-şarpe al ursitului, cu rol de reunire a iubiţi
lor: ,,Brâne, brânişorul meu,/ Fă-te şarpe laur,/ Şarpe balaur,/ ... Pas' la ursitorul meu;/ 
... Cu limbele/ Să-l împungi/ La inimă/ Să-l străpungi/ Şi la mine/ Să-l aduci..." 
(Teodorescu, 1985, II, p. 55), iar în colinde, ca simbol al comuniunii celor doi sau chiar 
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ca substitut metonimic pentru fata însăşi (Herseni, 1977). Descântecele de făcut şi 
desfăcut aduc alte dovezi lingvistice ale schemei urzelii, descântătoarea şi dez 

partenerii (potenţând forţa cuvântului prin înnodarea efectivă a firului din recu
zita magică sau prin desfacerea nodurilor) pentru a contribui taumaturgie la întemeierea 
viitoarelor familii : ,, Să fie (cutare) eu este nouă ; / De toate să 
fie ,/ Numai de (cutare) să fie dezlegat ... " (Gorovei, 1990, p. 279). Cu imagini 
din aceeaşi constelaţie este corporalizată şi natura eterică a gândului, pentru a-l controla 
mai bine, ca în descântecul amuţi.re a bărbatului : ,, Ce şi cu ochii nu văd ? / 
cutăruia îl ; / Îl ,/ Îl frecai/ Îl amuţii,/ Îl / Îl ,/ Să nu mai 
aibă gând asupra (cutăruia)" (Gorovei, 1990, p. 238). În mod similar, şi cerul dobândeşte 
materialitate, fiind imaginat, în colinde, ca o pânză întinsă de Maica Domnului peste 
pământ: ,, ceriul pe pământ./ Cumu-1 ,/ Nu-l cuprinse ... " (Pam.file, 1915). 

Fără a fi narativizată explicit, în unele legende cosmogonice apare şi schema zidirii, 
prin valorificarea unui gest specific riturilor de întemeiere (bătutul stâlpului sau al 
parului la întemeierea satului, a casei, a familiei): ,,Dumnezeu, umblând cu Necuratul 
pe ape, a înfipt toiagul şi s-a făcut pământ ... " (Niculiţă-Voronca, 1903/1998, I, p. 31). 
Printre alte elemente lexicale care actualizează imagini din sfera construcţiei pot fi 
reţinute : cei , asigurând sprijinul lui pe marginile pământului „ca 
să nu poată nimeni să-l hâţâne din loc", sau cei trei, şapte, nouă stâlpi de lemn/fieri 
argint/ceară ai pământului (Olteanu, 2009), unde transpare, de asemenea, o schemă a 
fixării de ordin arhitectural, care permite împletirea materialelor concrete cu unele 
specifice gândirii mitico-magice ( şi Imaginea stâlpilor este prezentă şi 
la nivel social, reflectând poziţia bărbatului de centru întemeietor şi susţinător al 
(metonimie pentru „familie"), tipică societăţilor patriarhale: ,,Bărbatule casei", 
în vreme ce cântecele lirice aduc în scenă metafora privirilor-stâlpi care susţin universul : 
„Decât slugă la ciocoi/ Mai bine cioban la oi/ Cu capul pe muşuroi/ Cu ochii stâlpiJi 

". O asemenea metaforă este previzibilă pentru omul folcloric, pe deplin famili
arizat cu un tipar de gândire şi cu un sistem metaforic utilizate constant în limbajul 
comunităţii, singurele care îi permit, de pildă, să descifreze o ghicitoare despre ochi de 
tipul: ,,Am / Reazăm cerul cu ei" (Pop şi Ruxăndoiu, 1976, p. 256). 

Lumea văzută 

Deşi lumea, în întregul ei, este îndeobşte imaginată ca reunind cele două entităţi ftm
damentale pomenite în expresia a făgădui cerul şi pământul, în legendele cosmogonice, 
facerea lumii este echivalată, de obicei, cu facerea pământului (Vulcănescu, 1985). 
Aşadar, cerul nu face parte din lume, din pământ, adică din „lumea de sub soare", ci 
este plasat deasupra lumii, unde are şi el propria „lume" (Pam.file, 1915). Dar şi lumea 
pământească are cel puţin două dimensiuni fundamentale : sau a împara 
Jiei, reprezentând un veritabil microcosmos, un concret, delimitat prin hotare 
bine-cunoscute, modelat de poziţia şi de forma lucrurilor cuprinse în el, şi lumea largă, 
din afara hotarelor, cel mai adesea neexplorată direct, constituind o sursă continuă de 
nelinişte pentru omul obişnuit să măsoare „Pământul Şi cerul " 
(Kernbach, 1994, p. 197). Deşi locurile satului erau diferenţiate calitativ, însumând atât 

, grădina, codrul-frate (văzut ca spaţiu protector pentru 
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îndrăgostiţi/haiduci), codrul fnfrunzit (imagine a bucuriei reînvierii naturii, care explică, 
după unii autori, şi maxima recurenţă a formulei introductive foaie/frunză verde, meto
nimie pentru primăvară în textele folclorice, cf Herseni, 1977) etc. -, cât şi 

, răscruci, însuşi, bântuit de strigoi, boli şi alte duhuri necurate, dar şi 
codri fntunecoşi şi primejdioşi (Bernea, 1985) -, satul reprezintă, în ansamblu, un 
teritoriu securizant, cu o topografie familiară, în care rătăcirea, imaginată sub forma 
umblatului prin şapte sate, este aproape imposibilă. Singura situaţie în care omul nu-şi 

era cea provocată de amestecul duhurilor malefice, acesta fiind 
atunci când călca fn urmă rea/loc rău, adică acolo unde au jucat ielele, a păcă

tuit cineva ş.a. (Bernea, 1985). Totuşi, nici lumea largă nu rămâne complet necunoscută, 
pentru explorarea ei fiind imaginaţi eroi excepţionali, care fşi luau lumea fn cap (sau 
traistă, unde, probabil, era aşezată lumea familiară), mergând 
şi-ncotro fi ducea fntâmplarea, asumându-şi astfel, individual şi eroic, aproprierea unui 
univers încă necălcat de înaintaşilor. 

Pentn1 vizualizarea nnagmn, vă 1ugă1n să consultaţi 

volumul nr. 2 al Enciclopediei imaginariilor din 

România. Volumul a fost publicat la Editura Polirom în 

anul 2020 ş1 poate fi achiziţionat de a1c1: 

https :/ /w--,,,,.-w. polirom. ro/w eh/ polirom/ carti/-/ carte/73 7 O. 

Deşi lipsesc reperele familiare, cuprinderea lumii largi cu puterea gândului - infini
tul fiind un alt concept abstract, străin lumii folclorice - se realizează printr-o „hotăr
nicire" lingvistică, de natură simbolică (model familiar din marcarea fizică a hotarului 
satului cu un şanţ, numit brazda ţarinii, Ghinoiu, 1999). Aceasta susţine şi etimologia 
cuvântului , din lat. fossatum „ brazdă de plug", soldată cu naşterea unor toposuri 
familiare geografiei mitice a basmelor, precum pământului/a lumii sau 
capătul pământului/al lumii. Asemenea expresii arată că dincolo de orizont gândirea 
omului nu se mai poate desfăşura, fiind speriată de vid, şi că realitatea geografică nu 
poate exista prin ea însăşi, ci doar prin realitatea umană (Gusdorf, 1996). În egală 
măsură, expresiile invocate trădează şi o reprezentare plană a pământului, exprimată şi 
în credinţe, în registrul familiar al corpului uman, al peisajului geografic sau al obiec
telor domestice: pământule drept, ,,neted cape palmă" (Niculiţă-Voronca, 1903/1998, 
I, p. 32), ,,ca un şes foarte întins, fără dealuri şi fără văi" (Brill, 1981) sau „întins ca 
o masă/faţă de masă". Echivalarea mesei cu „ţarina" explică şi gesturile rituale ale 
aşezării (i.e. ale semănării) seminţelor de cereale sub faţa de masă în Ajunul Crăciunului 
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pentru stimularea recoltelor noului an (Bot, 2008). Pentru omul tradiţional, lumea geo
grafică are deci o formă vizibilă, conturată de „percepţia ochiului şi a bunului-simt" 
(Cosma, 2000). Cutreierarea lumii şi în cruciş şi-n curmeziş 
întăreşte ideea unei reprezentări plane, precizarea direcţiilor (fără a numi punctele car
dinale, prea abstracte pentru gândirea arhaică) adăugând valoarea unei acoperiri integrale, 
inclusiv în planul cunoaşterii metafizice, prin care lumea poate fi luată în stăpânire 
(Oişteanu, 2012). 

Pământul este însă imaginat şi ca entitate vie, antropomorfă (reprezentare asociată 
cu „hilozoismul", cf Vlăduţescu, 1982), ca un organism cosmic, având ,faţă, inimă, 

coadă, dar şi : ,,Odată, cum ai clipi cu ochii, se zguduiră şi se înfiorară 
turile ceriului ş-a pământului" (Şăineanu, 1887 /1999). este asimilat cu apa care 
curge pe deasupra (Pam.file, 1924), iar (ciolanele pământului), cu pietrele (Brill, 
1981). Trăind asemenea oricărei făpturi însufleţite, i se atribuie nenumărate însuşiri, 
motivaţii, experienţe şi activităţi specific omeneşti. Suferă, jeluindu-se lui Dumnezeu : 
„Doamne, zice el, mă zgârâie, mă ! ", rabdă să fie călcat, spurcat şi 
necinstit de umbletul păcătoşilor (Niculiţă-Voronca, 1903/1998, I, p. 131), în consonantă 
deplină cu substratul semantic al expresiei „mă mir rabdă pământul ... " (Pam.file, 
1924). La amiază „să hodineşte, ca şi omul", nefiind bine să-l sapi în acest interval 
(Niculiţă-Voronca, 1903/1998, I, p. 132). În plus, pământul are o răsuflătoare prin care 
se eliberează de energiile negative spre deosebire de iad, localizat în fundul pămân
tului, care „nu răsuflă nicăiri" (Bernea, 1985, p. 86) , reamintind că, pentru menta
litatea arhaică, sufletul nu era altceva decât „suflarea de viată" (şi în latină, 
derivă de la , ,,a sufla", cf Şăineanu, 1887 /1999). Plasată în locul de acces spre 
lumea neagră de sub pământ, numită tărâmul celălalt (repartiţie semnificativă pentru 
modul în care este spaţializată ideea de bine şi de rău, cf Bernea, 1985), răsuflătoarea 
pământului (Şăineanu, 1895/1978) este asimilată buricului pământului, situat şi el în 
mijlocul pământului (Olteanu, 2009). De aici expresia, folosită azi în sens peiorativ, 
se crede buricul pământului. Astfel, se confirmă valorizarea maternă a pământului, 
frânghia folosită pentru coborârea pe tărâmul celălalt fiind interpretată ca metaforă a 
cordonului ombilical, prin care eroul se reîntoarce în sânul Pământului-mumă şi chiar 
al întregului cosmos (Evseev, 1998), statut confirmat şi de credinţe precum: ,,Pământul 
e femeie, e mama noastră, care ne hrăneşte şi ne face, iar Dumnezeu din ceri e soţul ei, 
e tatăl nostru, noi fiind copiii lor" (Niculiţă-Voronca, 1903/1998, I, p. 131)". 

Luându-se în considerare seria lungă de „mume" care vieţuiesc în folclorul româ
nesc : Muma Pădurii/A Ploii/A Focului/A Florilor/A Grâului/A Soarelui/A Peştilor/A 

sau chiar Dumnezeu, s-a vorbit despre prevalenţa unui tipar matern 
în concepţia ţărănească, unde „nimic nu e pe lume care să nu aibă o mumă, o maică, 
sinonim cu obârşie sau " (Herseni, 1977, p. 226), indicând anterioritatea forme
lor de organizare socială specifice matriarhatului. În calitate de sursă a vieţii omului, 
relevată şi de răspunsul dat de fata isteaţă peţitorilor la întrebările despre mama sa : 
Separă pământ de pământ, adică ajută moaşa la o naştere (Bîrlea, 1979, p. 77), pămân
tul este învestit cu puteri (re )generatoare, fertilizatoare, nutritive, dar şi protectoare, 
confirmate de: practica aşezării direct pe pământ a nou-născuţilor ca „să se împuterni
ceze" (Ciauşanu, 1914/2007); cuplarea mirilor în prima noapte pe pământ spre a fi 
,, sănătoşi ca pământul", iar căsătoria „ trainică, tot ca pământul" (Vulcănescu, 1985, 
p. 446); aşezarea pe jos a celui care „trage să moară", spre a-i uşura plecarea în lumea 
de dincolo. 
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Plămădit de mâinile lui Dumnezeu şi însufleţit prin blagoslovirea cu suflul divin, 
pământul apare şi ca entitate sacră, credinţele atribuindu-i epitetul sfânt şi plasându-l 
sub incidenta unor recomandări (a săruta pământul, a bate mătănii la pământ) sau 
interdicţii specifice (a nu-l înjura/vorbi de rău/bate, în afara unor rosturi rituale), deri
vate din această calitate (Niculiţă-Voronca, 1903/1998, I). Sacralitatea şi existenta unui 
,,cult primar, preistoric al pământului" (Vulcănescu, 1985, p. 442) transpar şi din prac
tica luării pământului drept „chezaş" în procese legate de hotărnicii, încifrată lingvistic 
în expresia a jura cu brazda-n cap, care reflectă spaima faţă de puterea nimicitoare a 
pământului : ,,Să ne facem pământ ca brazda pe care o avem în cap (să ne facem oale 
şi ulcioare) - de nu vom spune adevărul" (Ciauşanu, 1914/2007). Pământul este imagi
nat aşadar nu doar ca element protector, ci şi în ipostază antropofagă, ca în blesteme : 
ÎnghiJi-te-ar pământul ! Face-te-ai pământ ! Face-te-ai oale şi ulcioare ! ( ) . Cel 
mai probabil însă, acestea nu vizau întotdeauna nimicirea, fiind adresate şi copiilor, de 
către mamele lor : Mânca-te-ar Jărna ! , Mânca-te-ar pământul ! (Niculiţă-Voronca, 

1903/1998, I), fapt ce trimite spre aceleaşi străvechi reminiscenţe ale cultului pămân 
tutui-mumă. 

Departe şi de neatins în plan real pentru omul de odinioară, cerul a fost imaginat, 
în registru architectonic, ca un imens acoperiş al pământului plat, ce „se lasă aşa, 
până la marginile lumii" (Bernea, 1985, p. 82). Corelarea cu pământul, contrastivă sau 
analogică, este prezentă în toate tipurile de modelare imaginară a cerului, unul dintre 
şabloanele terestre transferate fiind materialitatea grea şi dură a pământului. În legendele 
etiologice se invocă probarea concret-senzorială a consistenţei şi, deci, a realităţii ceru
lui, posibilă pe vremea când acesta era aşa de aproape de pământ încât, dacă te suiai 
pe gard, puteai să . De altfel, şi în credinţe cerul este material, fiind 
identificat cu pământul însuşi, căruia nu-i vedem decât faJa lui albastră, 
în vreme ce ,/aJa de-asupra cerului arată întocmai ca faţa pământului nostru", cu 
care trebuie , semănate şi (Pamfile, 1915). Tăria/tăriile (corespun
zând latinesculuifirmamentum, derivat dinfirmus, ,,tare, solid", cf Tohăneanu, 1995) 
constituie, poate, cea mai transparentă şi sugestivă expresie a solidităţii boltei cereşti, 
care a permis, de altfel, şi imaginarea ei stratificată în trei, şapte sau nouă ceruri. Tăria 
este confirmată şi de legendele despre facerea cerului din piatră scumpă, scopul fiind 
acela ca soarele şi luna „să aibă cer de umblat" (Pamfile, 1915). 

Materialitatea cerului este sugerată însă şi de imagini aparţinând altor registre : 1. ana-
tomic - , pe care merg Soarele, Luna şi stelele (Pamfile, 1915); 2. vestimentar -

sau,,... , plină de posderie" (Gorovei, 1898/1972); 3. obiecte 
familiare, precum ,,... umflat,/ Peste lume răsturnat" (Gorovei, 1898/1972), 

, având către margini nişte uşi pe unde vin şi se duc îngerii lui Dumnezeu 
(Papahagi, 1979), o boltă de fier groasă, cu torJi de care apucă Dumnezeu, când vrea 
să schimbe anotimpurile (Olteanu, 2009). Trebuie spus că cerul de fier se leagă şi de 
credinţa în provenienţa celestă a acestui metal, care explică utilizarea obiectelor tăioase 
în practicile de oprire sau de provocare a ploii. Una dintre cele mai sugestive imagini, 
omniprezentă în întreg corpusul folcloric, este însă (sau porJile , care 

în momente bine precizate (de exemplu, în noaptea de Sf. Gheorghe/Sânziene, 
cf Bernea, 1985), marcând locul privilegiat de comunicare între cer şi pământ. Aici 
sunt aşezate diferite personaje mitice, ca în descântece : ,, O prins N. a se glăsui/ ... Nime 
nu l-o auzit/ Numai / Sus din " (Gorovei, 1990, p. 249). 
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Deşi omul a hotărnicit şi cerul, ca să-l poată cuprinde cu gândul, imaginând 
, sprijinite pe marginile pământului sau pe stâlpii cerului (Pamfile, 1915), 

nemărginirea lui copleşitoare pare să fi fost, totuşi, conştientizată. Expresia până-i cerul, 
utilizată pentru a reprezenta cât mai concret, în termeni spaţiali, una dintre cele mai 
abstracte şi mai greu de imaginat dimensiuni ale temporalităţii, cea a lui „niciodată", 
este cât se poate de grăitoare în acest sens: ,,Eu mă duc, mândruţă, duc,/ Unde-nfloare 
piperiul/ Şi nu vin până-i ceruJi" (colecţia Jarnik-Bîrseanu, DLR). Astfel, înălJi 

şi frumuseJea sunt calităţile ce par să fi impresionat profund, ,,cerul înstelat" şi 

„pomul înflorit" reprezentând veritabile simboluri ale frumuseţii absolute în folclor 
(Ursache, 2014). Graţie lor, înainte de orice valorizare religioasă, cerul a dobândit valori 
sacre, generate de „contemplarea simplei sale prezente", apreciată ca loc rezervat supra
umanului, transcendentului (Eliade, 1992). Distanta uriaşă care desparte cerul de pământ, 
consecinţă a pedepsei divine aplicate pentru greşeala omului de a fi murdărit cerul cu 
„tină de copil mic" ori cu „balegă" (Pamfile, 1915), a devenit, de asemenea, cea mai 
mare unitate închipuită pentru a măsura noţiuni abstracte, precum depărtarea ori inten
sitatea unor stări omeneşti, încifrate în expresii încă extrem de actuale : 
cerul de pământ a fi cu o falcă-n cer şi cu una în pământ. 

Polarizarea lumii, iniţial nediferenţiate, este pusă pe seama unui blestem, care a 
condamnat oamenii să rămână jos, definitiv lipiţi de pământ, generând capetele axei 
lumii : şi adâncul pământului sau , punct situat în 
ultimul cer (acolo unde este amplasat, de regulă, şi Dumnezeu), constituie reperul pen
tru înălţimea calmă, pură şi absolută. Sub el se află un spaţiu expus intemperiilor 
(identificat uneori cu văzduhul), unde sunt alungate, de pildă, ielele care refuză să aducă 
sănătate celui descântat: ,,Cu mătură de busuioc mătura-v-oi,/ Şi-ndată cu bani de argint 
reteza-v-oi,/ .. ./ Şi sui-v-oi,/ Să vă ploaie ploile,/ Să vă-ngheţe geru
rile,/ Ca voi să periţi. .. " (Teodorescu, 1885/1985, II, p. 64). Atingerea ramane 
rezervată celor dotaţi cu atributele excepţionalităţii (precum „purecele potcovit cu nouă 
oca de fier" ce se aruncă în , în formulele de deschidere a basmului). 
Aceştia au însă nevoie, la rândul lor, de elemente de sprijin - sau diferite 
,,coloane ale cerului", cum ar fi sau etc. (Vulcănescu, 1972) -
pentru a putea urca sus, sus, sus (simpla indicare a poziţiei funcţionând adesea ca 
metonimie pentru „cer"), spre toate acele locuri înalte care permit atingerea cerului: 
munJii cărunJi, vârful muntelui, vârful bradului/al mărului etc. Însemnătatea ascensiunii 
celeste pentru existenta umană transpare şi din circumscrierea locurilor lipsite de stâlpul 
care urcă la cer ( de exemplu, răscrucea fără troiţă) ca spaţii ale morţii, cum ar fi 
definită în descântece, în formulă negativă, cu ajutorul metaforei infirmate : ,, ... unde 
popa nu toacă,/ unde fata nu joacă,/ unde-n răscruce/ nu e stâlp să urce ... ! " (Vulcănescu, 
1972, p. 178). 

Însă imaginea înaltului nesfârşit al cerului este redată cel mai eficient prin contrast 
cu (a)fundul/adâncul pământului, conform schemei opoziţiei, tipică „gândirii sălbatice" 
(Levi-Strauss, 1970): ,,Ajută-mă, brade,/ Atotstăpânitor,/ Să urc până- ,/ 
În raiul luminii,/ Să cobor până în fundul pământului/ În iadul întunericului ... " (Vulcănescu, 
1972, p. 111), delimitându-se astfel lumii: ,,Satu e aşa, în mijlocu lumii. .. Noi aşa 
zicem ca a1c1 e pământului şi a cerului ... " (Bernea, 1985, p. 91). Aceasta este 
ipostaziată, în registru dendromorfic, ca arbore cosmic sau ceresc (brad, măr sau stejar), 
cu ramuri nesfârşite, ancorat deopotrivă în pământ şi în cer, după cum spun colindele : 
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,, ,I în pământ,/ Lângă , sfânt ... " (Vulcănescu, 1972, p. 67), 
formând o veritabilă „structură fizică şi metafizică a cosmosului" (Oişteanu, 2012, p. 89): 
„Sus în vârfu' muntelui,/ creşte bradu' brazilor,/ de mare şi înfoiat/ ceru l-a îmbră 

: / soarele în cetini,/ luna între ramuri,/ mii şi mii de stele/ între rămurele ... ! " 
(Vulcănescu, 1972, p. 43). Mişcarea eroilor între cele două extreme infuzează drumul 
cu mitic, exprimând posibilitatea cunoaşterii integrale, ca în : ,, Cat 

şi cat în jos,/ Cat în sus la cei trei munţi. .. " (Niculiţă-Voronca, 1903/1998, I, p. 
66), care poate însemna, deopotrivă, experimentarea speranţei, vizualizată ascendent, 
prin înălţarea glasului la cer, dar şi a durerii, marcată descendent, prin imaginea lacri
milor care cad, tânguirea celui bolnav atingând astfel proporţii cosmice: ,,Glasul lui 
trecea,/ ajungea,/ Lacrăma-i cădea,/ În pământ bătea" (Teodorescu, 1885/1985, 
II, p. 75). Adâncul, punctul de jos al axei verticale a lumii, este transferat însă şi în 
plan orizontal, acesta stabilind şi mărimea nesfârşită a codrului: ,,Cunosc calea codru
lui/ Până-n fundul fundului" (Delavrancea, 1913) sau a lumii înseşi (fundul lumii 

Văduvit de bogăţia semantismului din folclor, profilul apei ar rămâne mult sărăcit, 
fiindcă, în afară de puterile germinative moştenite din apele primordiale (Eliade, 1992, 
p. 188), apa deţine aici şi alte virtuţi mitico-magice. De exemplu, binomul lingvistic 
apă vie - apă moartă, o formulă dintre cele mai cunoscute şi mai stabile din BLF, 
trădează perceperea ambivalentă a acestui element natural, văzut ca stihie a vieţii şi a 
morţii. Profilul apei vii este sugerat de sinonime precum apă neîncepută sau apă curată, 
care definesc o apă „neprofanată" de intervenţia cotidiană a omului după refacerea 
periodică din timpul nopţii, luată, într-un , dintr-o apă curgătoare sau care 
ţâşneşte din pământ (izvor sau fântână), înainte de răsăritul soarelui. Dintre restricţiile 
impuse în magia terapeutică, caracterul mişcător al apei - marcat contrastiv, în proverbe, 
prin comparaţie cu nemişcarea mineralelor: ,,Apa , pietrele rămân", şi analogic, 
în lirică, prin perechea apă curgătoare-lume trecătoare (Coteanu, 1973) - pare să fi fost 
hotărâtor în atribuirea caracterului animat. Acesta este confirmat şi de formulele de 
adresare din descântece : ,,Apă albă, pomiroasă,/ Mă spală, mă fă frumoasă ... " (Gorovei, 
1990, p. 266) sau de ghicitori, unde moartea apei este imaginată ca oprire din veşnica 
ei curgere şi neodihnă : ,,Suflet are şi mică, şi mare. Peste dealuri nu sare, în groapă 

" (Papahagi, 1979, p. 60). Asocierea caracterului stătător cu răul transpare şi în 
proverbe: ,,Nicio apă nu-i mai decât aceea ce " (Ursache, 2014, p. 58) sau 
în credinţele despre cuibărirea în baltă (Ciauşanu, 1914/2007, p. 173). 

Virtuţile germinative şi terapeutice ale apei vii sunt evidenţiate din plin în basme : 
de pildă, în Pipăruş fecior de împărat şi Raura lună, fata dorită nu este născută, ci 
făcută din rouă (Şăineanu, 1895/1978, p. 41), iar expresii precum a creşte ca din apă 
(Chiper, 2006, p. 80) profilează imaginea apei ca izvor al vieţii sau chiar al frumuseţii, 
în descântece, frumuseţea fiind văzută ca „dar" al apei: ,,Apă rouroasă! I Fă-mă mân
dră şi frumoasă ... " (Ursache, 2014, p. 27). Denumirile altor „derivate" ale apei vii, 
precum : apă tare, care întăreşte, ,, băgând în eroul proaspăt înviat puterea de la trei 
bivoli", apă întrupătoare (Papahagi, 1979), apă (Şăineanu, 1895/1978), apă 

(nume mitizat, utilizat în descântece pentru băutura miraculoasă preparată 
din apă neîncepută, descântată şi îmbogăţită cu ingrediente ale dragostei, precum flori 
sau raze de soare, cf Golopenţia, 2007), actualizează aceleaşi virtuţi fertilizatoare atri
buite apei. De altfel, această funcţie explică o serie întreagă de gesturi fundamentale, 
cum ar fi spălarea rituală, obligatorie înaintea marilor evenimente din viata omului 
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(naştere, nuntă, moarte), reperabilă şi în obiceiurile legate de sărbătorile calendaristice 
(de exemplu, udătoriul sau vălăritul, performat primăvara pentru a asigura rodnicia 
holdelor în noul an agrar, cf Dumistrăcel, 2011). 

Însă punctul culminant al potenţialului magic al apei rămâne vindecarea supremă, 
învierea din morţi, puterea învietoare neputându-se manifesta în absenta 
care, în acest context, nu mai apare drept contrariul apei vii, ci ca „o latură a stihiei 
acvatic-vivificatoare", având însuşirea de „a închega trupul celui tăiat în bucăţele 
(Evseev, 1998, p. 31), element ce confirmă ambivalenta simbolismului acvatic. Deşi 
poartă uneori aceeaşi denumire, apa moartă nu se confundă cu apa morţii/a morţilor, 
care are o accepţie mai puţin stabilă mitologic, fiind asimilată fie apei rămase în vadră 
după spălarea mortului (care trebuie vărsată după ce îngropi mortul, ,,căci e apă 
moartă"), fie apei care se duce de pomană pe la vecini după moartea cuiva (Gorovei, 
1915) sau care se varsă timp de 40 de zile pe mormânt, (Ciubotaru, 1999), 
numită aşa în practicile de Slobozire a Apei (Ghinoiu, 1999). 

Din constelaţia imaginilor apei cu conotaţii funerare face parte şi 

scrisă cu majuscule de etnologii care o consideră „numele unui râu infernal din geo
grafia mitică a dacoromânilor" (Evseev, 1998). Patronată de Sfânta Sâmbătă, zi care, 
atât în calendarul poporului, cât şi în cel bisericesc este dedicată amintirii sufletelor 
morţilor (Bernea, 1985), această apă are origini mitice. Izvorând de sub rădăcinile 

, ea adună în matca sa toate apele curgătoare, fierbând necontenit şi 

liniştindu-se doar Sâmbăta (Niculiţă-Voronca, 1903/1998, II, p. 354). Vărsarea în 
, după ce înconjoară Pământul de 3, 7 sau 9 ori, a condus la echivalarea ei 

cu principala cale de comunicare între vii şi morţi : prin ea se trimit, bunăoară, de 
Paştele blajinilor, coji de ouă roşii sau alte tipuri de ofrande , adică sufle
telor celor morţi (Evseev, 1998), dar şi obiectele care i-au aparţinut mortului sau chiar 
lucrurile vechi, netrebuincioase în gospodărie, considerându-se că aparţin strămoşilor 
(Pamfile, 1917 / 1997). Fără cunoaşterea profilului mitic al acestei căi de exorcizare a 
bolilor şi a tuturor relelor, care îi confirmă statutul de arhetip al apelor curgătoare din 
magia populară, ar fi greu de înţeles sensul expresiei utilizate până astăzi 

: ,,a se prăpădi, a se pierde, a se risipi" (Evseev, 1998), ori întreaga 
grozăvie a unui blestem de tipul : ,,Duce-te-ai pe ! ", echivalat cu „Duce-te-ai 
la Mărul-Roşi!", însemnând „Murire-ai!" (Ciauşanu, 1914/2007). Şi însuşirea de a nu 
curge niciodată spre izvoare, subliniată în cântecele rituale de înmormântare, unde apele 
sunt ,, ... curgătoarei Ş-napoi neîntorcătoare", prin contrast cu soarele „ducător", 

„şi- întorcător" (Ciubotaru, 1999, pp. 112-113), consacră apa drept simbol al 
călătoriei fără întoarcere. Proverbele evidenţiază însă şi o altă faţetă a apei, aceea de 
forţă capabilă să învingă elemente mai dure, precum mineralele : ,,Apa când se umflă/ 
Şi pe munţi îi cufundă", victoria fiind exprimată prin schema scufundării (muntele fiind 
plasat jos, în comparaţie cu apa) sau a erodării: ,,Cât de mică picătura şi tot găureşte 

" 
În ciuda sale, care o favorizează, în raport cu aerul, tocmai prin substan-

ţialitate (Papahagi, 1979), apa iese învingătoare şi din confruntarea cu un alt element 
extrem de puternic şi de dinamic al lumii văzute, şi anume focul : ,, Toată apa 
focul" sau „Apa, cât de tulbure, tot stinge focul" (Ursache, 2014, p. 58). Acesta are o 
imagine dublă în mentalul folcloric: una, negativă, a focului şi rău, 

care „pe lumea asta" pârjoleşte totul în cale, iar „pe ceea lume" arde sufletele ajunse 
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la judecată; alta, pozitivă, a focului , ,,ista de la noi", care, ,,când merge într-acela, 
tipă, aşa îl arde de tare!" (Niculiţă-Voronca, 1903/1998, II, p. 516). Forţa terifiantă a 
focului-pârjol impune interdicţii lingvistice soldate cu apariţia unor eufemisme, axate 
pe imaginea focului ca sursă de lumină: ,,Focului să nu-i zici «foc», dar «lumină». 
Când spui «foc» în Botoşani, ţi se răspunde: «Foc la tătari, dar la noi lumină!»" 
(Niculită-Voronca, 1903/1998, II, p. 516), echivalenţa foc-pârjol fiind aşadar motivată 
şi istoric. Şi blestemele întăresc, în formulă negativă, imaginea pozitivă a luminii/a 
lumânării, prin ameninţări de genul : ,,Bată-te ! ", spaima generată de lipsa 
luminii fiind amplificată la maximum în lirica de înstrăinare : ,,Să mor în ţară streină,/ 
Făr 'un capăt de lumină ! " sau în jurăminte grele, precum : ,,Să n-am parte de lumânare 
la moarte ! ", jurământ echivalat sau chiar depăşit ca gravitate de „ Să n-am parte de 
împărtăşanie la moarte!" (Niculiţă-Voronca, 1903/1998, II, p. 489) . 

În schimb focul domestic, şi , dat de Dumnezeu numai „atât cât le trebuie 
oamenilor", este asimilat eufemistic cu : ,,Focului să nu-i zici «foc»", fiindcă „se 
mânie când îi zici «foc», căci el nu e focul acela şi , ci e numai o 
facere pentru oameni". Focul mic este asimilat şi vetrei : ,,Ai făcut vatră? Ce frumoasă 
vatră ai!" (Niculiţă-Voronca, 1903/1998, II, p. 516), echivalenţă coerentă nu numai 
din punct de vedere etimologic (lat. focus = ,,vatră"), ci şi din punctul de vedere al 
credinţelor despre vatră. Aceasta este un loc vital pentru populaţiile sedentare, în care 
„se depozitează întreaga experienţă a omului, unde încep şi sfârşesc drumurile sale 
esenţiale" (Prut, 1991, p. 51). Mai mult, vatra este simbolul casei înseşi: la „sfărmarea" 
casei nu e voie să spargi cuptorul, care e sfânt, fiindcă „se răsipeşte gospodăria" 
(Niculiţă-Voronca, 1903/1998, II, p. 523). 
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Focul apare şi antropomorfizat, atât ca femeie, cât şi ca bărbat. Când i se spune vatră, 
se actualizează ipostaza feminină, cristalizată în expresii precum a cădea pe vatră sau 
cădea pe cuptor (supravieţuind unei practici juridice ce dădea fetei care a trăit cu un băiat 
dreptul să-i devină soţie, peste voia lui sau a părinţilor lui, cf. Ghinoiu, 1999) sau chiar 
a îmbătrâni pe vatră (pentru fata care rămâne nemăritată). Asemenea expresii sunt soco
tite de unii autori dovezi ale valorii „feminizante" a locuinţei care, în ciuda caracterului 
patrilocal specific satelor româneşti, constituie „o relicvă a adăpostului primitiv în care 
femeia domnea în comuniune cu vatra şi solul familial", acolo unde erau concepuţi copiii, 
inclusiv cei născuţi la ţarină fiind aduşi „în poală" şi aşezaţi pe lutul casei (Ghinoiu, 1999). 
Valoarea maternă a vetrei, ,, Vatra e mama noastră, ne hrăneşte şi ne încălzeşte", explică 
şi interdicţia de a mânca din vatră, sub ameninţarea „că-ti moare ", deoarece „îi 
mananc1 " (Niculiţă-Voronca, 1903/1998, II, p. 522). În ipostază masculină, din
colo de raportarea la focul feminin, înglobant, reflectată în formule precum „Bărbatul ca 
un foc şi femeia ca un foc întreg" sau „Orice femeie poate să potoale pe bărbat" (Ursache, 
2006), focul apare ca , trimis de Dumnezeu să înveţe femeia să fiarbă bucate, sau 
este identificat „cu " ori cu însuşi Dumnezeu, intrând, din acest motiv, 
sub interdicţia de a fi blestemat (Niculiţă-Voronca, 1903/1998, 11). 

Sacralitatea focului reiese nu doar din aceste asimilări târzii sau din practici de sor
ginte creştină, evidenţiate lingvistic prin denumirea icoanelor de vatră (Ghinoiu, 1999), 
ci şi din echivalarea cuptorului cu Ştima casei, ,,duhul casei", ori din recomandarea de „ 
purta frumos cu focul" şi de , măturând vatra cu o mătură curată (Niculită-Voronca, 
1903/1998, 11). Virtuţile sacre ale vetrei au aşadar rădăcini adânci, relevate şi de ere
dintele despre focul viu, un foc ritual, cu certe virtuţi apotropaice, aprins de feciori 
necăsătoriţi şi „neprihăniţi" la străvechiul început de An Pastoral (Sângiorzul), întrunind 
funcţii purificatoare şi fertilizatoare (Evseev, 1998). Prin urmare, vatra constituia, atât 
pentru casă, cât şi pentru sat, unul dintre , al cărei centru era marcat 
magico-ritual prin bătutul parului/al ţăruşului/al stâlpului din riturile de întemeiere în 
cazul construcţiilor fizice. Gestul întemeiază însă şi feluritele construcţii sociale, spar
gerea talerului miresei, întors cu fata în jos, cu prăjina steagului de nuntă (substitut 
simbolic al mirelui), fiind interpretată drept actul de întemeiere a adăpostului spiritual 
al familiei pentru viitorul copil (Ghinoiu, 1999). 

Pentn1 vizualizarea nnagmn, vă rugă1n să consultati 
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La rândul ei, casa era imaginată ca un organism, având o talpă sau pe 
pământ/înfipte în pământ. ,, coşului" cu care se continua vatra, dispusă pe verticală, 
apare, spre deosebire de uşa/fereastra care se puteau închide, ca o intrare/ieşire deschisă 
permanent spiritelor malefice sau benefice : 'Zburătorul, etc. 
(Ghinoiu, 1999). Se pare că denumirile pentru intrările/ieşirile în/din trupul vieţuitoa
relor, precum , găoaza sau , au fost utilizate mai ales pentru adăposturile 
telurice (bordei, beci, groapă de alimente/pentru mort, peşteră sau, azi, pentru metrou), 
în vreme ce uşa/poarta reprezintă căi de acces pentru adăposturile situate deasupra 
pământului (locuinţă, cetate, cer). După cum, în raiul precreştin, aflat în pântecele 
pământului, se intră pe o gură : ,,Pe-un picior de plai,/ Pe-o gură de Rai. .. " (Ghinoiu, 

, p. 52), şi oala de lut, echivalentul simbolic al trupului omenesc, are gură, buză, 
, burtă, fu,ul etc. În peste 140 de proverbe şi zicători româneşti referitoare la vasele 

de lut, ,,fata greşită" este asemănată cu oala dogită, ,,femeia bătrână" cu sau cu 
oala hodorogită, iar expresii precum: ,,Sună a oală!" pentru omul grav bolnav, 
face oale şi ulcele pentru mort, ,,a fi goală ca oala!" pentru femeia lipsită de suflet 
sau ,,În acoperită, nimeni nu ştie ce fierbe" pentru persoanele ascunse şi făţarnice 
(Ghinoiu, 1999, p. 52), indică rolul de seamă al obiectelor din universul casnic în 
ordonarea mentală a întregului macrounivers, acestea fiind, de altfel, şi „cimilite" cel 
mai frecvent, deoarece puteau fi recunoscute cel mai uşor. Cu cât omul se îndepărta 
însă de intimitatea casei şi a vetrei satului, îndreptându-se spre , cu atât era 
mai expus acţiunii unor fiinţe intermediare ce puteau traversa fără probleme barierele 
stabilite între lumi, motiv pentru care era nevoit să se înarmeze cu diferite forme de 
protectie pentru a le anihila sau pentru a le câştiga bunăvoinţa. 

Pentn1 vizualizarea nnagmn, vă rugă1n să consultati 
' 

volu1nul nr. 2 al Enciclopediei imaginarii/or din 

Ro111ânia. V o hunul a fost publicat la Editura Poliron1 în 

anul 2020 S1 
' 

poate fi achizitionat 
' 

de a1c1: 

https :/ /v11,1v,v. poliro1n.ro/vveb/polironi/ carti/-/ carte/73 7 O. 



246

duhurilor duch

strigoi moroi pricolici vârcolaci

 Zmeii  Balaurii Ielele  
Vântoasele   Iuda  Vidra  -

 

Ielele

Milostivele  Miluitele
Zâne  Zânioare  

 Frumoasele  Mândrele  
Puternicele

 aeriene Vântoasele  

 

Fetele câmpului/codrului  Vâlvele 

  
Rusaliile ).

iele

Glosariul 

Dânsele
El

PATRIMONIU ŞI IMAGINAR LINGVISTIC 

Lumea nevăzută 

Pentru omul folcloric, om „al naturii" sau, mai degrabă, al firii (Noica, 1987), totul 
„înviază şi respiră" (Şăineanu, 2003, p. 45), lumea întreagă, cu munţi şi văi, izvoare 
şi păduri, fiind însufleţită de prezenţa (sl. u „suflare"), nume generic 
folosit în folclor pentru orice demon, bun sau rău (Evseev, 1998). Pe lângă duhurile 
imaginate a proveni din sufletele celor păcătoşi (sinucigaşii sau cei care nu au avut parte 
de înmormântare după datină), numite sau ştime, 
omul a populat lumea cu plăsmuiri fantastice, care guvernează anumite zone ale reali
tăţii, având astfel acces la toate nivelurile existenţei pentru a se integra armonios în viaţa 
cosmică : adâncurile pământului ( CăJeii pământului, ) , aerul ( 

), apele (Ştima Apei, ), pădurile (Muma/Fata Pădurii, Fata săi 
batică), casa (Şarpele casei sau Spiriduşul), meşteşugurile tradiţionale, cum ar fi ţesu
tul (Marfolea, Joimărifa sau Sfânta Vineri) (Evseev, 1998). 

Dintre toate acestea, , fiinţe imateriale, care pot fi zărite doar în anumite momente 
ale zilei şi de către anumiţi oameni (de obicei, flăcăi tineri şi frumoşi), se bucură de o 
mare varietate onomastică. Această diversitate se explică prin importanţa acordată credin
ţei în existenţa lor, dar şi prin valoarea tabuistică a sinonimelor utilizate, derivată din 
concepţia magică despre posibilitatea de a provoca apariţia unei fiinţe prin simpla pronun
ţare a numelui ei. Deşi ielele nu sunt considerate, structural, malefice, ele au însuşiri 
vindicative, care impun utilizarea unor nume „îmblânzitoare" ori „dezmierdătoare" (Şăineanu, 
2003), menite să le câştige bunăvoinţa. Variatele denumiri imaginate fac referire la: 
sacralitatea lor (Sfintele, ) ; caracterul excepţional de fiinţe înzestrate 
cu puteri supranaturale, de natură mitico-magică ( , Domnife, Măiestre); 
însuşiri fizice de excepţie, precum frumuseţea ( , Muşatele), talentul 
şi farmecul deosebit (Măiestrele) sau chiar forţa extraordinară ( ). Alte denumiri 
le evidenţiază statutul de zâne , Stăpânele Vântului, Şoimanele 

(Şăineanu, 2003) sau înalta poziţie pe care o ocupă în ierarhia umană şi în cea mitologică : 
Împărătesele văzduhului (Bîrlea, 1979). Acest ultim apelativ a fost interpretat cu îndrăz
neală, pe baza preferinţei ielelor pentru feciorii neînsuraţi, chiar ca o manifestare a prin
cipiului feminităţii libere, neîngrădită şi neînrobită de căsătorie, format în matriarhat 
(Herseni, 1977). Există însă şi denumiri care trădează „locuinţa" acestora şi, implicit, 
apariţia lor pe timpul verii în peisajul mitic românesc, nefiind atestate „iele pe zăpadă" 
(Ghinoiu, 1999): (Evseev, 1998). Nu lipsesc nici ape
lativele care indică asocierea lor cu spiritele rebele ale morţilor, care, după ce şi-au pără
sit mormintele în Joimari, pentru a petrece Paştele cu cei vii, refuză să se mai întoarcă în 
lăcaşele lor subpământene ( , Sânzienele 

Cât despre originea celei mai uzuale denumiri, , aceasta a fost stabilită iniţial de 
către Şăineanu (2003, p. 89) în limbile turco-tătare, unde yel însemna „vânt, aer, reuma
tism sau chiar spirit nevăzut", reumatismul, boală provocată de iele, fiind pus în legătură 
cu variaţiile temperaturii. Autorul şi-a reconsiderat ulterior poziţia, preluând, din 
la Dicfionariul lui Laurian şi Massim, ipoteza substantivizării pronumelui personal „ele", 
pusă pe seama „pornirii eufemistice a poporului". Noua ipoteză pare pe deplin coerentă, 
în condiţiile prezenţei sinonimului , bazat tot pe un pronume substantivizat, sau 
chiar a numelui , utilizat pentru diavol, tot cu bază pronominală. Dacă această suită de 
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apelative nu lasă să se întrevadă, pregnant, latura malefică a ielelor, unele expresii evi
denţiază această dimensiune : a fi luat din iele înseamnă a fi „atacat de paralizie la mâini, 
la picioare sau la vro altă parte a corpului", iar afi luat de iele, ,,a merge cu repeziciune 
mare, a porni val-vârtej", în acord cu credinţa că „ielele joacă în vârtejul de vânt". În 
egală măsură, călcatul în loc rău (unde au jucat ielele), având ca efect „zgârcirea vinelor", 
sau lepădătura din iele, nume dat, după „superstiţia băbească", bubelor de la picioare, 
încifrează lingvistic credinţele despre influenţa lor nefastă (Şăineanu, 2003). 

Spre deosebire de Dumnezeul antecreştin, profund umanizat, culcat „pe două scân
duri de brad" (Herseni, 1977), a cărui imagine blândă şi îngăduitoare nu impune inven
tarea a numeroase metafore tabuistice, dracul beneficiază de cea mai impresionantă listă 
onomastică dintre toate duhurile rele. Aceasta este motivată de necesităţi de ordin 
apotropaic, dar probabil şi de nevoia de a reda cât mai clar mulţimea de însuşiri ce îi 
erau atribuite (Stănciulescu, 1995). Dacă Scriptura nu dă indicaţii despre înfăţişarea sa, 
denumirile dracului, împreună cu expresiile construite în jurul lui, oferă un profil bine 
stabilit, pe care îl regăsim, de altfel, şi în picturile religioase. Unele dintre acestea invocă 
defecte fizice, obişnuite în cazul demonilor htonieni/infernali : Şchiopul sau Şchiopică, 
Buzatul, Bălosul, Colţatul, Arap Buzat, Crăpatu. Altele marchează regresia în zoomorf, 
pielea neagră/roşcată/verde şi păroasă ca a unui ţap (Împeliţatul ori coarnele şi coada 
inspirând, cu deosebire, imaginaţia : , Comită, 
Codită, Cel cu coadă, , o dovadă în acest sens fiind şi expresiile a-şi vârî (dracul) 

, a trage pe dracu de coadă sau proverbul Dracul, când n-are de lucru, îşi cântăreşte 
. Alteori, dracul este stigmatizat cromatic: Cu tichie roşie în cap, de unde şi epi-

tetele Tichiuţă sau , din pricina lucrurilor drăceşti inventate de el, cum ar fi 
rachiul, fiind numit şi Horilcă. Şi opoziţia clasică lumină ( = bun, frumos, curat)/ 

( = rău, urât, murdar) este exploatată pentru a sugera caracterul impur şi malefic: 
, dracul funcţionând şi ca simbol 

al urâţeniei masculine absolute : a fi , parcă-i dracul pe uscat, a fi puţintel 
mai frumos ca dracul. Deosebit de transparente sunt şi trăsăturile sale morale: Neobrăzatul, 

, Pârâşul, Afurisitul, 
şi natura sa malefică : Răutatea, Păcatul, Loaza, Ucigaşul, (probabil de 
la turco-arabul 'i'be = ,,nenorocire", cf. Şăineanu, 1887 /1999). Răutatea lui congenitală 
este transmisă şi altor entităţi/fenomene : , femeia 
(baba) este numită sau este calificată ca un drac de femeie, omul rău e 
împieliţat sau , de unde şi transferul asupra copiilor neastâmpăraţi : 

. Credinţa că dracul poate intra în corpul omului ca să-i facă rău şi să-l înfurie este 
cristalizată în expresii precum: au intrat toţi dracii într-însul, a fi cu draci/îndrăcit, 

, afi plin de draci. 
Nu lipsesc nici trimiterile explicite la locul unde vieţuieşte: Ăl (cel)-din-scorbură, 

Ăl (Cel)-din-baltă, Cel-de-pe-comoară, , aspect ce a condus la ipoteza că 
dracul a înlocuit vechile denumiri ale spiritelor pădurii, ale apelor ori ale mlaştinilor 
(Evseev, 1998). Alteori sunt imortalizate modalităţile magice de apărare împotriva lui: 
Ucigă-l toaca/crucea/tămâia/vederea/focul, Bată-[ crucea, Bată-[ toaca etc. În descân
tece, mai cu seamă, se încifrează lingvistic şi locurile unde este izgonit, dracul fiind 
numit aici: Ducă-se-în-pietre, Ducă-se pe pustii, Ducă-se-pe-apa-sâmbetei (Şăineanu, 
1887 /1999). Proverbele arată că doar femeile îi pot veni de hac, în special babele: 
l-a îmbătrânit pe dracul; Femeia-I judecă pe dracul şi-l scoate şi dator. Şi legenda lui 
Satan izgonit din cer, învins de oastea Domnului şi coborât în iad, se face resimţită în 
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nomenclatura Dracului : Osânditul, Osânda, Trăsnitul, Tărtărău, etc. 
(Evseev, 1998), iar denumiri precum , Lucifer, Belzebut, 
( etc. conturează o biografie mitică care a încorporat şi elemente livreşti, 
venite din textele canonice ale Vechiului şi Noului Testament sau din apocrife. 

Totuşi, ca orice duh rău, şi dracul se bucură (cel puţin aparent) de epitete encomi
astice, menite să-l îmbuneze: Sfântâniţă, Aghiuţă (acestea, deşi derivă de la sfânt şi de 
la , au, de fapt, un sens contrar bazei). În ciuda nenumăratelor dovezi ale naturii 
sale malefice, unele proverbe şi zicători lasă să se întrevadă reprezentarea ambivalentă 
a dracului : Nu-i dracul aşa de negru precum îl crede lumea ; sau Fă-te frate cu dracul 
până treci puntea. Şi participarea lui la actul cosmogonic, ca partener al lui Dumnezeu, 
care îi spune Nefrate (Papahagi, 1979), Nefârtat sau Nefârtache (Pamfile, 1913), dove
deşte complementaritatea cu fiinţa divină, exprimată, după schema înrudirii, prin formula 
metaforei infirmate. Ceea ce arată că, în folclor, nu este totalmente malefic, fapt 
atestat şi etimologic, căci, în latină, însemna „şarpe, balaur", atributele structu-
ral malefice proprii sau fiindu-i transferate abia în creştinism. Aşadar, 
în lumea omului folcloric, dracul se profilează ca un rău necesar, meşter în toate ( 
e Dumnezeu, meşter e dracul), priceput şi atotştiutor (Dracu ştie ), jucăuş şi 
mereu în preajma omului, stând pe umărul stâng, în vreme ce îngerul se aşază întotdeauna 
pe umărul drept (Evseev, 1998). 

Însă cel mai temut dintre toate duhurile nevăzute este moartea - deşi există credinţa 
că, înainte vreme, aceasta putea fi văzută (Evseev, 1998) -, care vine şi ia sufletele 
oamenilor. Ea apare în ipostaze antropomorfe, de obicei feminine, precum toate bolile 
năprasnice cu care era confundată (ciuma, holera). Astfel, este imaginată ca femeie 
bătrână, urâtă şi slabă, numită, din raţiuni encomiastice, cumătră sau zână bătrână, sub 
influenţă creştină fiind „îndulcită" prin nume ca Sfânta Mărie, care 
„scrie viii şi morţii". Alteori apare chiar sub numele de , a caru1 imagine 
pare să se suprapună eroului de basm ce transportă cu calul, animal psihopomp, sufle
tul pe lumea cealaltă (Ghinoiu, 1999). 

Pentru vizualizarea nnagnm, vă rugă1n să consultati , 
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Moartea este imaginată şi ca bărbat/flăcău frumos (Şăineanu, 1895/1978), însă, 

indiferent de gen, acesteia îi sunt atribuite invariabil acţiuni umane : ,,Strigă Moartea 
la fereastră:/ «- Ia-mi ieşi, Ană, pân-afară ! »" (Ghinoiu, 1999, p. 190). În poezia 
ritualică are înfăţişare avimorfă (specifică neoliticului vechii Europe), de pasăre de pradă, 
recunoscută pentru ascensiunile şi dispariţia în înaltul cerului : sau 
Samogia. Aceasta are şi un substitut masculin, ( , Cocoşel de Gai, ), sau 
amalgamat ( Cocoş gaia, Coocoşdaia, Cocoşdai) : ,, Cocoş cântat,/ Sufletul i l-a 

, " expresia sau blestemul Lua-te-ar Gaia ! asimilând-o chiar cu dracul 
sau cu buclucul, în general (Ghinoiu, 1999). Blestemele cu moartea din folclorul erotic, 
unde se invocă păsările prădătoare pentru a excarna persoanele care despart dragostele : 
,,Cine desparte doi dragi,/ Tragă-i corbii carnea-n fagii Oasele pe sub copaci ... " 
(Ghinoiu, 1999, p. 197), reiau această ipostază, întâlnită şi în Cântecele de Zori. Aici 
moartea, corboaică neagră, ,,învolvându-se" (înălţându-se în cerc), provoacă fenomenul 
de transformare concretă, biologică, prin care dispar, treptat, atributele omului viu : 
pierderea vederii, înnegrirea feţei, legarea glasului şi „luarea" cugetului înţeles, proba-
bil, tot ca un dar: ,,Ochi a-mpănjenit,/ Faţa mi-a ,/ Buze mi-a ./ Nu pot să 
grăiesc/ Să le mulţămesc./ Mulţumi-le-ar Domnul,/ Că el mi- ; / Mulţumi-le-ar 
Sfântul,/ Că el mi- " (Pop, 1998, II, p. 208). 

Alte scheme de reprezentare a morţii ca fenomen biologic transpar din sinonimele 
verbului . Moartea este echivalată cu: distrugerea fizică (a se prăpădi); reîn
toarcerea în sânul pământului-mumă: a pune faţa la pământ, a pune coasta la pământ 
şi faţa la răsărit; adormirea/somnul: (vezi şi blestemul 

sau cunoscuta formulă din basme „Vai, dar ... "), 
( ) ; întreruperea vieţii văzute ca lumină-lumânare sau ca fir: 

sau i s-a curmat firul vieţii (Marian, 1892a). Blestemele trimit în spe
cial la poziţia în care era aşezat mortul, funcţionând ca nişte veritabile metafore-copii 
ale practicilor funebre îndătinate: ,,Vedea-te-aş cufaţa-în-sus ! "sau „Vedea-te-aş 
pe laiţă/ lungit pe masă/ cu picioarele nainte" (Marian, 

Dar cel mai rezistent şi mai prolific complex imagistic este, fără îndoială, cel al 
morţii-călătorie, după cum reiese şi din bogata sinonimie a verbului 
s-a dus (în altă lume), a trecut în cealaltă lume. Probabil la baza lui stă o schemă mult 
mai profundă, care vede moartea integrator, ca o altă faţă a existenţei astfel cosmicizate, 
adăugate vieţii, mărturie stând formule paremiologice precum „A trăi o viaţă şi 
morţii două" sau „Moartea şi viaţa sunt ". Cea din urmă subliniază - în 
mod surprinzător, în registrul celei mai pure şi sofisticate speculaţii filosofice - carac
terul indistinct al vieţii şi al morţii, la nivel empiric, şi caracterul pur convenţional al 
delimitării lor la nivel lingvistic (Ursache, 1993, p. 10). Statutul de călător al mortului 
din lumea , definită în registru cromatic sau afectiv ca albă/cu doricu milă, 
spre lumea , profilată, în manieră negativă, ca lume neagră/fără dor/fără milă 
(Ghinoiu, 1999), este explicitat într-o imagine stereotipă specifică atât cântecelor epice, 
cât şi descântecelor: ,,Că eşti călători Cu roua-n picioare,/ Cu ceata-n spinare,/ Pe cea 
cale lungă,/ Lungă, fără umbră" (Pop, 1998, II, p. 209). Aici drumul morţii este 
asimilat cu cel al apei, ,,cimilită" drept „Dumbră, sumbră, fără umbră" (Gorovei, 
1898/1972). 

Metafora , şi ea motivată tabuistic, completează profilul călăto-
rului cu imaginea purităţii rituale, specifică oricărui rit de trecere şi obligatorie în cazul 
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initierii în postexistentă. Termenul , socotit „o formatiune organică românească", 
cu un „d" protetic, ca în pentru „alei", cu felurite nuante de sens, în functie de 
combinatiile în care functionează : ,,alb, candid, delicat, mândru, strălucit, încântător" 
(Şăineanu, 1887/1999, pp. 160-163), a fost legat şi de „paloarea spectrală" a celui 
decedat sau de utilizarea albului ca semn de doliu în Moldova (Ciubotaru, 1999). Acesta 
a fost învestit şi cu responsabilitatea de a încifra un veritabil „concept mitologic româ
nesc despre moarte", numit sugestiv de Lucian Blaga „mitul marii treceri" şi teoretizat 
etnologic de către Mihai Pop (1998, II) (Constantinescu, 1986). 

Penttu vizualizarea nnagmn, vă. rugă1n să consultati 
' 

volu111ul nr. 2 al E nciclopediei imaginarii/or din 

R omânia. Volu111ul a fost publicat la Editura Poliron1 în 

anul 2020 Sl 
' 

poate fi achizitionat 
' 

de a1c1: 

https://w,"\',v.poliro1n.ro/\veb/poliron1/cat1i/-/ca11e/7370. 

Grăitoare prin ea însăşi este şi topografia marelui drum : ,, O potecă neumblată/ Pe 
rouă nescuturată/ Pe unde n-ai fost niciodată" (Ghinoiu, 1999), la care se adaugă numele 
unor obiecte rituale nelipsite din ceremonialul funebru, precum - lumâ
narea de ceară încolăcită pusă la căpătâiul/pe pieptul mortului (Ciubotaru, 1999). Forma 
lui spiralată se regăseşte şi într-un motiv decorativ larg răspândit în creatia populară 
românească, pe obiecte de ceramică, textile sau lemn. Echivalentele lingvistice date 
acestui semn labirintic: , cărare pierdută, cale şerpuită, cale încurcată, 
cale ocolită, calelcăliJă rătăcită cu pupi/cu flori/cu sori, rătăcitul, 

etc. au fost interpretate ca o veritabilă transcriere grafică a drumului plin de obsta
cole spre lumea de dincolo (Prut, 1991), cu numeroase răspântii şi neaşteptate răsuciri 
( ). Într-adevăr, mortul este povătuit să meargă tot timpul înainte şi la 
dreapta, niciodată la stânga: ,,Seama tu să-ti iei,/ Seama drumului/ Şi să nu-mi apuci/ 
Către mâna stângă,/ Că-i calea nătângă,/ Cu arată,/ Cu semănată,/ Şi-s tot 

/ Şi cufăclii stinse.I Dar tu să-mi apuci/ Către mâna dreaptă,/ Că-i 
curată, / Cu arată/ Cu semănată,/ Şi-s tot / Şi făclii " 
(Pop, 1998, II, p. 209). Acestea sunt relevante şi pentru modul concret de imaginare a 
opozitiei fundamentale dintre bine şi rău, în termenii experienţei corporale : 
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dreaptă/mâna stângă, sau ai însuşirilor specifice lwnii animale/vegetale/materiale din 
imediata vecinătate: (negri), (roditor/neroditor), 

(prezenţa/absenţa hranei), făclii (prezenţa/absenţa luminii). 
Pe lângă alte indicii lingvistice ale morţii-călătorie ( şi găteala mortului pen-
tru marele drum) apar însă şi peşchirele ("ştergare"), numite în unele zone şi punJi (de 
pânză). Ele sunt întinse peste drum, la fiecare oprire, pentru a trece întreg cortegiul, 
cu scopul de a feri mortul de capcana apelor imaginare (Ciubotaru, 1999). Interdicţia 
de a tăia pânza mortului cu foarfeca pentru „a nu-i tăia calea" întăreşte echivalenţa 
simbolică pânză-drum-pod, pânza podurilor trimiţând la pânza ursitoarelor, ţesătură a 
destinului sfâşiată de moarte (Ciubotaru, 1999). Tot din schema imaginară a morţii-călă
torie face parte şi expresia încă frecvent utilizată care se referă la banul 
( pus în mâna mortului „pentru plata vămilor, în special a apelor şi a " 
(Ciubotaru, 1999). 

Lumea trupească 

Înfăţişarea semenilor este o imagine relativ uşor de reconstruit, întrucât portretul apare 
în literatura orală ca o imagine „închisă şi repetabilă" (Angelescu, 1985), generată de 
nişte configuraţii stabile de formule stereotipe, constituind adevărate toposuri, care 
circulă de la o specie la alta (basme, balade, colinde, descântece şi chiar cântece lirice). 
Astfel, spre deosebire de literatura scrisă, unde portretul se opune modelului, în literatura 

Penttu vizualizarea nnagmn, vă n1găm -sa consultati 
' 

volu1nul nr. 2 al Enciclop ediei imaginarii/or din 

România. V o hunul a fost publicat la Editura Poliron1 în 

anul 2020 
. 

Sl 
' 

poate fi achizitionat 
' 

de a1c1: 

https ://,--~.r\--,;,r,v. poliro111.ro/vveb/poliro111/ carti/-/ carte/73 7 O. 
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orală s-a vorbit despre veritabile „fişe de înmatriculare a personajelor", aservite unui 
model mental, care decupează serii rigide şi limitate în interiorul umanităţii, prezentând 
nu individualităţi, ci mai degrabă categorii (Angelescu, 1985). Bunăoară, în portretele 
faimosului transpar câteva asocieri statornice, veritabile „centre de 
inerţie" ale întregii creaţii folclorice. Chiar dacă nu în toate variantele revin exact ace-
leaşi elemente (de pildă, formula „Ochişorii lui,/ câmpului; Feţişoara lui,/ 

" apare doar în trei dintre portretele analizate - Angelescu, 1985, p. 151), 
impresia de configuraţie constantă se păstrează datorită conservării unei 
nificative, axată pe o schemă de organizare a elementelor selectate, ce creează impresia 
multiplicării aceluiaşi portret. La fel, imaginile alese pentru descrierea fiinţei iubite vin 
constant dinspre regnul vegetal, numărul celor care reprezintă alte obiecte fiind ceva 
mai mic, după cum reiese şi din inventarul realizat de Coteanu (1973) în special pe baza 
textelor lirice. Urmează, în ordine, regnul animal, natura, produsele alimentare, meta
lele şi pietrele preţioase, obiectele din industria casnică şi gospodărie, pe ultimul loc 
clasându-se, cum era de aşteptat pentru logica concret-sensibilă a societăţilor arhaic-tra
diţionale, elementele abstracte. 

Pentru vizualizarea 11nagu111, vă. rugă1n să consultati , 

volu1nul m·. 2 al Enciclop ediei imaginariilor din 

România. V olu1nul a fost publicat la Editura Poliro1n în 

anul 2020 ş1 poate fi achiziţionat de a1c1: 

https ://v•l\°'1,v. poliron1.ro/vveb/polironll carti/-/ ca11e/73 7 O. 

În regnul vegetal, floarea deţine supremaţia (speciile preferate fiind, în ordinea 
frecvenţei: trandafirul, ruja, garoafa, rozmarinul, calomfirul, 
bujorul, , muşcata, busuiocul. Ghiocelul, gura-leului sau ciuboţica-cucului, deşi 
bine-cunoscute, nu sunt selectate niciodată). Florile reprezintă atât femeia iubită ( 

), cât şi bărbatul iubit ( ) : ,,Nu grăbi la măritat,/ Ca floarea la scuturat", dar 
şi anumite părţi ale corpului: fa/a-trandafir sau fa/a-busuioc (Bîrlea, 1979, p. 96) ori 
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chiar viaţa însăşi: ,,Dar viaţa omului/ E ca floarea câmpului", ultima fiind probabil o 
influenţă biblică. Asocierile sunt susţinute de trăsături comune precum gingăşia, fragi
litatea, culoarea sau mirosul. În selectarea copacilor/pomilor primează înălţimea sau 
vigoarea, fiind asociat constant cu bărbatul ( sau 
În textele din ceremonialul funebru ( ) , el devine un veritabil substitut 
simbolic al feciorului mort sau chiar al „miresei" acestuia. este preferat 
şi ca echivalent al vieţii: ,,Numai o viaţă are omul/ Şi-nfloreşte ca şi " (Coteanu, 
1973), cântecele de priveghi conservând sintagma semnificativă (Creţu, 

2014, p. 290), ca şi textele de urare specifice sărbătorilor de iarnă, care menţin simbo
lismul pomului pentru regenerarea trupească şi sufletească: ,,Să trăiţi/ Să-nfloriţi,/ Ca 

,/ Ca ... ". Fructele sunt selectate mai ales pentru gustul lor : ,,Măi, bădiţă, 

I " (Bîrlea, 1979, p. 82), dar, de regulă, este privilegiată specia: 
apar şi pentru „bărbatul dintâi" (Coteanu, 1973), dar mai ales pentru femei, 

asocierea cu fiind recurentă în colinde, unde fetei i se cere „măr din sân" 
(Bîrlea, 1979, p. 86). 

Pentru vizualizarea 
. 
nnagnm, v a n1ga1n sa consultati 

' 
v olu1nul nr. 2 al E nciclop ediei imaginariilo1: din 

R on1ânia. V~olu1nul a fost publicat la Editura Polirotn în 

anul 2020 
. 

S1 
' 

poate fi achizitionat , de a1c1: 

https :/ /v,.;-v..;,v. polirotn.ro/w-e b /po liro111/ ca1ii/-/ carte/73 7 O. 

Identificarea mătrăgunei, plantă erotică prin excelenţă, care închide în sine forţe 
extraordinare, ce pot multiplica viaţa sau o pot ucide, cu poama : ,,Mătrăgună, poamă 
bună,/ Mărită-mă într-o lună ... " (Eliade, 1980, p. 214) constituie o altă actualizare a 
schemei germinaţiei. Excesul de fecunditate ascuns în fruct explică şi evoluţia peiorativă 
a relaţiei fete-poame, reflectată în expresia „ Ce poamă bună e ! ", utilizată pentru fetele 
cărora le place dragostea peste măsură. În concordanţă cu logica simbolică, se apelează 
la aceeaşi schemă şi pentru a exprima lipsa totală a capacităţii de a iubi, formalizată în 
registru gustativ, conform opoziţiei dulce/acru: ,,Soacră, soacră, poamă acră". De 
asemenea, trăsăturile feţei fiinţei iubite, esenţiale în folclor, unde dragostea nu este 
legată atât de sentimente de natură metafizică, cât de frumuseţea trupului şi de ispitele 
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corporale (Evseev, 1987, p. 15), sunt redate prin fructe sau flori specifice, precum 
gura-fragă, ochii- (de altfel, însuşi numele eroului basmelor româneşti, 
Făt-Frumos, consfinţeşte însemnătatea frumuseţii fizice în gândirea tradiţională). În 
cazul fructelor, asocierile sunt în general fundamentate de gustul şi culoarea acestora : 
obrajii, gura, buzele pot fi roşii/rumene ca bujorul, trandafirul, , zmeura, fraga, 
mura (necoaptă) (Coteanu, 1973). Dintre fructele cultivate prevalează 
cireşele, şi vişinele, în vreme ce sau sunt valorificate mai 
rar în lirică. 

În registru zoomorf primează păsările, culoarea părând să fie elementul decisiv : 
albul lebedei sau negrul corbului. Negrul este selectat pentru conotaţii diferite: asociat 
cu ideea de strălucire, el se atribuie părului ( ), sprâncenelor, mustăţi
lor; asociat cu lucruri fără strălucire, pământ, tină, cărbune, , se atribuie 
inimii, definind întristarea, supărarea ori durerea (Coteanu, 1973). Din seria generică, 
pasareaua, , puişorul, şi puiculiţa apar ca apelative omniprezente pentru fiinţa 
iubită, păstrate până azi în limbajul familiar/familial, unde sunt utilizate şi pentru copii 
(Coteanu, 1973), iar dintre specii au întâietate , lebăda, păunul, păuniţa, 
porumbelul/porumbiţa. Ca simbol al frumuseţii masculine, apar frecvent păunaşul mân 

, dar şi puii de prepeliţă, care conturează imaginea sânilor (Bîrlea, 1979, pp. 
85-86). Căprioara şi , deşi prezente în oraţiile de nuntă ca substitut simbolic al fetei 
de măritat, în lirică ocupă un loc foarte restrâns, în vreme ce şarpele, în ciuda repulsiei 
produse, apare ca expresie a atracţiei senzuale, datorită asemănării carnaţiei feminine 
cu laptele, care, în credinţele populare, atrage şarpele ca un magnet (Coteanu, 1973). 

La polul opus, rezervat adversarului sau personajului malefic, apar de regulă reptile 
sau detalii anatomice exagerate (Angelescu, 1985), ca în cazul zmeilor din basme sau 
al arapului, figură consacrată de balada populară: ,,Arapul buzat,/ Negru şi spurcat/ 

solzi după cap/ Parcă sunt de ,/ Cu solzi mari pe burtă,/ Parcă sunt de ştiucă". 
Descântecele aduc şi ele în scenă o „putere" similară focului, conjurată să ia chip de 
balaur ca să poată fi agresată mai uşor: ,,Şi te fă / Cu solzi şi cu-aripi de 
aur/ Cu / Cu ". Acest mod de sugerare a „nonumanităţii" adver
sarului a fost considerat un efect al presiunii exercitate de arhetipuri, căci, în creaţiile mai 
recente, stigmatele răului apar simplificate şi, parţial, eliberate de încărcătura inuma
nului. Astfel, se reţin doar trăsături tipic omeneşti, cu un singur detaliu ce marchează 
,,anormalitatea" : ochi saşii, păr roşu, sau răsucit (Angelescu, 1985, 
p. 160), instaurând o umanitare echivocă, incertă şi malefică, la fel ca în cazul arapului. 

Dintre elementele naturii, , ca şi câmpul cu florile (tratate adesea ca 
un singur termen) apar în cântecele lirice ca embleme ale frumuseţii absolute : ,, Gâtul 
şi mărgelele/ Ca " (Coteanu, 1973, p. 146). Şi în basme sau în balade 
exemplaritatea şi autoritatea eroilor sunt marcate prin formule recurente, care înscriu 
modelul celest pe veşminte sau direct pe trup : în piept, doi luceferi pe umeri, 

în spate. Deşi de genul masculin, soarele apare şi ca reper absolut al frumuse
ţii fetelor: a.fi ruptă din soare, în vreme ce steaua sau roua rămân simboluri ale sănă
tăţii şi ale purităţii rituale: ,,Şi să rămâi curat, / ... / Ca din cer/ ... / Ca din 
pământ" (Densusianu, 1968a, p. 215). Izvorul, şifântâna reprezintă imagini ale 
gurii, în vreme ce apa curgătoare funcţionează transparent ca metaforă pentru lacrimile 
nesfârşite : ,,Bădişor, die doruţ greu,/ Mi să fac ochii părău ... ". Dintre produsele alimen
tare, , respectiv simbolizează cel mai elocvent albeaţa/puritatea, 
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criteriul cromatic părând a fi decisiv în aceste selecţii: ,,Feţişoara lui,/ " 
„Şi se văd picioarele,/ Albe ca şi " (Coteanu, 1973, p. 147). , fagurele 

şi zahărul rămân reperele clasice pentru dulceaţa buzelor sau chiar a vorbelor 
rostite: ,,Iar guriţa-i când vorbeşte,/ Ca şi te-ndulceşte" (Coteanu, 1973, p. 147). 
Metalele şi pietrele preţioase, deşi au o varietate mai mică decât elementele din regnul 
vegetal şi animal, se bucură de o mare frecvenţă, simbolizând excepţionalitatea şi fabu
losul (codri de aramă/argint/aur), sănătatea ori curăţenia rituală, în basme, dar mai ales 
în descântece : ,, ... să rămâie curat,/ Curat şi luminat,/ Ca strecurat" (Teodorescu, 
1885/1985, II, p. 32). Metalele adaugă însă purităţii şi strălucirea, aşa cum o dovedesc 
formele diminutivate, de tipul: ,,Capu-i bate-n / Ciocu-i bate-n arginJel ... " (Coteanu, 
1973, p. 147). Şi obiectele din universul familiar pot constitui imagini ale frumuseţii: 
,,Am o mândră ca ş / Şi la lucru n-o pot duce", o serie semnificativă fiindfăclia, 

şi : ,,Duce-m-oi la cea vecină,/ Că-i mândră ca o lumină" (Coteanu, 
1973, p. 148). Mai târziu, acestora li s-au alăturat şi (adesea cu sensul 
vechi de încrestare pe răboj/furcile de tors, sau de „desen, pictură": ,,Mai în sus de 
ochii lui/ Scrisă-i pana corbului" - Bîrlea, 1979, p. 84) sau şi care 
servesc la scris: ,,C-aşa merge din călchie,/ Ca pe hârtie". 

La polul opus, urâta este descrisă, previzibil, în registru zoomorf: ,,La ochi îi ca şi 
/ La gură ca şi " sau cu ajutorul unor obiecte masive din gospodărie : 

„ Urechile ca bucile,/ Dinţii ca lopeJile,/ Măselele ,/ Mânile " sau 
,,Înaltă / Şi galbină " (Bîrlea, 1979, pp. 109, 102), în contrast cu ima
ginea stereotipă „Aşa naltă şi subJire", valorizată pozitiv. Dilatarea volumelor în plan 
fizic, peiorativă în cazul fetelor, acţionează însă în sens pozitiv în marcarea excepţiona
lităţii eroilor. De pildă, haiducul este înfăţişat ca un uriaş: ,,De trei palme-i 
frunte,/ Şi nu prea vorbeşte multe" (Angelescu, 1985, p. 165), armele şi vestimentaţia 
fiind supuse aceleiaşi exagerări a proporţiilor : ,,Hoţomanul nalt, pletos ,I Cum e 
stejar frumos,/ Era Mane cel spătos,/ Cu cojoc , miţos", care instaurează un regim 
echivoc al imaginilor, între fabulos şi real (Angelescu, 1985, pp. 169-170). 

Lumea sufletească 

Deşi tulburat de conştientizarea fragilităţii vieţii, exprimată prin metafora vieJii ca aJă : 
„C-aşa-i dată această viaJă/ Să se rupă ca o aJă", omul folcloric ştie foarte bine că firul 
acesta umil face parte din „ţesătura cosmică", unde dobândeşte „rost şi diversitate" 
(Creţu, 2014, p. 288). Astfel, îşi împacă sufletul cu gândul că viaţa lui are un în 
lumea bine rânduită de forte aflate mai presus de puterile sale. Aşa sunt 
(întruchipări mitice ale destinului, numite şi sau ), 
care au înfăţişări antropomorfe feminine, dar şi masculine, dovadă fiind prezenta 
Ursătorului din basme (Chiper, 2006). Credinţa în forţa ursitei, pe care nici măcar 
Dumnezeu nu are puterea de a o schimba (Şăineanu, 1895/1978), se reflectă în expresii 
ca : aşa mi-a fost , aşa mi-a fost soartea sau aşa mi-a cântat ursita, când m-am 
născut (Marian, 1892b), dar şi în paremiologie, în formule „de certă factură arhetipală" : 
Ce Ji-e scris înfrunte Ji-e pus (Creţu, 2014, p. 287). Metafora scrisului, prezentă şi în 
expresia aşa i-a fost scris, se bizuie pe o imagine mai nouă, cea a CărJii Ursitelor/A 
VieJii/A Zilelor, un veritabil topos în care este plasată (,,ursita") copilului în 



256

 

omul

soarta 
destinului

 norocul
pierdut adus  

mâncat alungat
  norocul

 
 câmp 

  
 pune în gând

  
 câine negru  

 spâni  ciungi  ologi
orb  chior

lumea noroacelor  târgul noroacelor
Soartei
moare îi  

 înger

 ceasul 

 

 
L-a 

dorul  dragostea  binele  urâtul  

PATRIMONIU ŞI IMAGINAR LINGVISTIC 

credinţele românilor (Evseev, 1998). La forţe similare greu de controlat trimit şi expre
sii precum a se naşte într-un ceas bun/rău, care înfăţişează antropomorfic timpul nefast, 
impur, ce umblă prin văzduh şi Jiuie, încercând să pocească omul, după cum spun 
descântecele. Ideea de predestinare este însă relativizată prin convingerea în posibilita
tea de influenţare a ursitei, reflectată în expresii aforistice de tipul : Norocul şi-l face 

, Ce-şi face omul singur nici dracul nu poate să desfacă sau Omului cu stăruinJă 
toate îi sunt cu putinJă. Acestea au fost interpretate în diverse chei, de exemplu : semne 
ale ieşirii omului tradiţional din în care nu mai crede şi ale intrării sale în zodia 

(Ursache, 2006, p. 162); indicii ale „laicizării" sau ale „socializării" per
spectivei mitice, apărute din dorinţa omului de a ieşi de sub zodia întâmplătorului (Creţu, 
2014); efect al zbuciumului omului de a afla adevărul şi de a înrâuri hotărârile ursitoa
relor ori de a „şterge de pe chipul de lumină al lui Dumnezeu orice urmă de imputare" 
(Papadima, 2015, pp. 145-146). 

Din complexul imagistic al sor/ii favorabile face parte şi , căruia omul fol-
cloric i-a conferit invariabil corporalitate: el poate fi , căutat, găsit, , mărit 
sau micşorat, şters, sau , după reţete bine stabilite, modelate de magia 
simpatetică: ,,Să nu te duci mâncând la apă, că-/i mănânci " (Pamfile, 1917 /1997). 
Urările păstrate până azi : Să aibă noroc ! sau Să fie pentru noroc ! reflectă, de altfel, 
vigoarea credinţei în noroc şi în posibilitatea de înrâurire a acestuia. Deşi nu întotdeauna 
i se precizează cu claritate „înfăţişarea", norocul este reprezentat frecvent în registru 
zoomorf (se încuibează la casa omului ori se ascunde într-o păsăruică, cf Chiper, 2006) 
sau vegetal (norocul înfloreşte, floarea norocului putând fi semănată, răsădită, culeasă, 
uscată, sau locuieşte într-un ori într-o scorbură a noroacelor etc.). 

Cel mai adesea însă, norocul apare complet antropomorfizat, ca un tânăr frumos de 
pică ce se luptă cu alte noroace ori îşi diverse lucruri (Pamfile, 1917 / 1997). 
Prin contrast, piaza rea, un fel de „duh rău al nenorocului", este imaginată în registru: 
zoomorf - şarpe, , mâJă neagră; avimorf - pasărea neagră, găina „care 
cântă cocoşeşte" ; antropomorf - oameni însemna/i, , poci fi. Alteori 
norocul are doar nişte trăsături umane, fiind sau , locuind în spaţii similare 
celor omeneşti: , aşezământul noroacelor, , cur/ile 

, veritabile „toposuri ale naraţiunilor populare" (Chiper, 2006). El se naşte şi 
odată cu omul, fiecare om avându-şi norocul lui: ,,cât trăieşte omul, trăieşte 

şi norocul", de unde, probabil, ipostaza mai târzie de , care umblă peste tot cu 
omul. Norocul se fine mai ales de omul beţiv şi fuge de omul care strigă şi blastămă 
(Pamfile, 1917 / 1997). Lipsa norocului este legată de cauze multiple, printre care 
rău, formulele stereotipizate, cum ar fi Cine n-are noroc, n-are ... , Omul fără noroc, 
tot fără noroc, Nu-i noroc şi pace sau Împotriva norocului, nici Dumnezeu nu are putere 
(Pamfile, 1917 /1997), actualizând credinţe similare celor în caracterul implacabil al 
sorţii. Prin contrast, prezenţa norocului este pusă pe seama atingerii divine, imaginată 
biunivoc: de sus în jos, ca în I-a pus Dumnezeu mâna-n cap! (Bîrlea, 1979), sau de 
jos în sus, ca în prins pe Dumnezeu de un picior! , unde lingviştii au identificat o 
viziune populară de factură păgână (Dumistrăcel, 1997). 

Prin importanta pe care o are pentru viaţa sufletească şi prin frecventa apariţiilor 
sale, norocul se alătură unei serii de cinci nuclee ( şi 

jalea) considerate a fi „miezul verbal" al liricii populare (Coteanu, 1973) şi, mai cu 
seamă, al poeziei erotice. Aici ele funcţionează ca veritabile toposuri ale erosului, în 
toate ipostazele lui, fiind înzestrate cu atributele „ vechimii, intertextualităţii şi 
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universalităţii" (Evseev, 1987, p. 10). O întreagă literatură a aşezat şi jalea în 
fruntea listei sentimentelor - şi chiar a cuvintelor cu virtuţi împărăteşti - definitorii 
pentru identitatea românească, relevând fie îndepărtarea de semnificaţiile sale primitive 
(lat. , ,,a suporta durere fizică sau morală", păstrată regional sub forma 
sau în derivatul ), fie dobândirea unor sensuri mai noi, puse în legătură cu viata 
păstorească şi cu durerea nostalgică, apărută în sufletul ciobanilor plecaţi cu turmele 
departe de casă (Densusianu, 1922). S-a vorbit inclusiv despre sacralitatea dorului 
ţărănesc (Anghelescu, 2013) ori despre excepţionalitatea şi intraductibilitatea cuvântului 

(Blaga, 1985), singurul apt să contopească sensurile şi să reducă depărtările, 

,,făcându-le depărtişoare" (Noica, 1987). 
Analiza lingvistică arată însă că, în creaţia folclorică, valoarea semantică cel mai 

slab marcată este tocmai aceea, larg încetăţenită azi, de „dorinţă, poftă de ceva sau de 
cineva, atracţie către ceva sau cineva: «Bate murgul din picior. . ./ Să-i pui şeaua binişor,/ 
Că de ducă-mi este »". În lirică, dorul este înfăţişat mai degrabă ca „dorinţă arzătoare, 
poftă de dragoste, atracţie către dragostea senzuală", fiind asociat cu omul tânăr: ,,Cât 
e omul tinerel,/ se plimbă cu el,/ Dacă omu-mbătrâneşte,/ se călătoreşte" 
(Coteanu, 1973, p. 163). Dorul se identifică adesea chiar cu fiinţa iubită, antropomor
fizarea lui ( ) devenind astfel perfect coerentă: ,,Mândra dorul şi-l întreabă/ 
- De unde vii, bădiJ' dragă?". De aceea dorurile se pot iubi pătimaş, ca în „La fântâna 
din răzori,/ Se-ntâlneşte cu / Şi se iubesc până mor" (Coteanu, 1973, p. 165). 
Nu lipsesc nici reprezentările vegetale, cafloarea, pădurea, 
„La bădiţa în grădină,/ Şi-o prins doru rădăcină.I Eu mă duc să-l iau acasă,/ Şapte 
rădăcini nu-l lasă" (Coteanu, 1973, p. 166); sau „De-ar fi dorul ca pădurea,/ Eu l-aş 
tăia cu securea;/ De-ar fi dorul ca ,/ Tăia-I-aş cu secerea" (Bîrlea, 1979, p. 107). 
Deşi nu întotdeauna este foarte clară întruchiparea dorului - căci uneori zboară ca 
pasăre, de obicei, , iar alteori , suspină, fără a i se preciza 
forma : ,, Cât e lumea-n lung şi lat/ zboară legănat/ Şi nemâncat/ Şi iar 

nechemat ; / Şi unde se pune/ roi de zile bune/ Nu ştiu ce 
deşte,/ Că de mine se fereşte.I Dacă-l chem, se amărăşte,/ Dacă-l mân, -mi 

./ Bag samă eu n-am pe nime,/ De nu merge şi nu vine" (Coteanu, 1973, p. 172) 
-, rămâne constantă permanenta lui „întrupare". Aceasta se poate realiza şi sub formă 
de: obiecte (prevalând cele tăioase, precum fierăstrăul, care munţii-obstacol în 
două, pentru a favoriza vederea fiinţei iubite, ori despică inima, sau cele grele, piatră 

, piatră de moară); fenomene naturale - : ,,Că doru-i ca şi 
,I Ce nu-i dai, cu dânsul ia" (Coteanu, 1973, p. 146), foc ce , topeşte, face 

inima cărbune ( când este reprezentat ca suferinţă). În registru patologic, dorul apare şi 
ca boală grea, sau, după expresia lui S. Angelescu, ca „maladie iniţiatică" : ,,Câtă boală 
e sub soare/ Nu-i ca arzătoare" ori ca factor declanşator al bolii (făcând pe cineva 
să zacă, îngălbenind, , scuturând de fiori, , otrăvind, îmbătrânind şi 
chiar ) . Când, din mesager al invitaţiei la dragoste, devine cauză a suferinţei, 
dorul este însoţit de jale şi de , fiind transferat în registru zoomorf şi imaginat ca 

. În egală măsură apare şi ca obiect , rău, , aşezat 
inimă, motiv pentru care trebuie, asemenea tuturor bolilor şi necurăţeniilor din descân
tece, , aruncat pe apă, , tăiat cu toporul, (Coteanu, 1973, p. 167). 

În ipostaza sa de pasiune arzătoare, dorul este substituit frecvent prin , care 
cumulează toate aspectele dorului (şi ea e boală care , topeşte, îngălbeneşte, usucă, 
omoară, trebuind gonită, aruncată etc.), într-un paralelism atât de evident, încât, uneori, 
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pare doar să se substituie cuvântului-cheie: ,,De urât te poţi ascunde,/ Dar 
n-ai unde". Singurul context în care înlocuirea nu este posibilă e atunci când dragostea 
înseamnă act carnal : ,,Am iubit nevestele,/ Că cunosc / Nu prăpădeşti nopţile,/ 
Nu te ard ". Faptul este explicat prin aceea că dorul implică exclusiv sentimen
tul, ,,dragostea curată", inocentă, de fată, delimitându-se clar de dragostea de nevastă, 
care cumulează atât sentimentul, cât şi actul, cuvântul „dorinţă" neexistând în lexicul 
liricii populare (Coteanu, 1973). Şijalea este asimilată uneori dorului, fiind echivalată 
cu stări precum „tristeţe, melancolie, înduioşare, nostalgie". Dar ea poate însemna şi 
dorinţă de dragoste (senzuală): ,, -i inimioarei mele/ După buze subţirele ... ", expre
sii precum a astâmpăra jalea, a trece cuiva de jalea altcuiva confirmând pe deplin 
analogia. Deşi s-a apreciat că jalea are o frecventă mai mică decât dorul, fiind mai puţin 
concretizată decât acesta şi plasându-se într-o arie semantică în care „nota de abstract 
este dominantă", şi ea este materializată, previzibil, ca: foc - ,,Sufletu-mi de jale-mi 
arde,/ Că de mândra n-avui parte" (Coteanu, 1973); necurăţenie trupească, care trebuie 
„spălată" - ,,Că nu curge ceea vale,/ Să mă pot spăla de jale"; fenomene meteorologice 
precum cea/a/negura, care se lasă deasupra capului sau chiar se aşază la inimă - ,,De 
când bădiţa s-o dus,/ Negură-n poartă s-o pus/ Şi pe par, şi pe nuia/ Şi pe inimuţa mea" 
(Bîrlea, 1979, p. 90); manifestări anatomice neobişnuite ca (Teodorescu, 
1885/1985, II). Tristeţea provocată de apăsarea gândurilor este tradusă şi gestual, cel 
mai adesea în imaginea legănării ierbii sau a , similare celei duse de apă cu valu
rile sau, de către om, cu vânturile (Bîrlea, 1979). Tristeţea este numită destul de rar, 
mai des fiind sugerată, cum rezultă din expresii menţinute în uz până astăzi : ,,nu mai 
e fata ", ,,era cu cuiul la inimă, de parcă i-ar fi murit cine ştie câte neamuri", 
„nu-i sunt toţi boii acasă", ,,ca cum i-ar fi luat boii şi l-ai lăsat cu carul în drum", ,,de 
pare căi s-au înecat corăbiile pe mare" (Şăineanu, 1887/1999, p. 245). apare 
şi în ipostaza de stare sufletească, ca antonim pentru , uneori şi pentru şi 

jale, însemnând „a nu suferi pe cineva sau ceva, a simţi aversiune sau chiar repulsie 
pentru cineva sau ceva". El este imaginat tot ca boală: ,,Frunză verde, bat-o vântu,/ 
Cât îi lumea şi pământu,/ Nu e boală ca " ; sau sub forma unor fenomene atmo
sferice potrivnice : ,, Urâtul unde coseşte,/ Tot plouă şi viscoleşte .I unde 
adună,/ Tot soare-i şi voie bună", distrugerea sa făcându-se după tipare specifice mun
cilor agricole, cum ar fi măcinatul: ,,Ş-am auzit, auzit,/ Că este moară de vânt/ De 
macină la urât. .. " sau : ,,Că în piuă te-oi ,/ În moară te-oi măcina,/ În vânt 
te-oi arunca" (Coteanu, 1973, p. 181). 

Lumea toată 

Pentru omul societăţii postmoderne, care doreşte să-l cunoască pe omul comunităţilor 
arhaic-tradiţionale spre a se cunoaşte mai bine pe sine însuşi, investigarea BLF consti
tuie o cale de acces privilegiată. Pe de o parte, fiindcă limba ocupă un loc cu totul 
special în patrimoniul unei culturi, având o stabilitate mai mare faţă de alte ansambluri 
culturale, derivată din faptul că legile structurale care o regizează scapă parţial înţele
gerii celor ce o vorbesc, aceştia fiind mai puţin perturbaţi de feluritele raţionalizări ce 
remodelează, cu mai mare viteză, alte domenii ale culturii (Sapir, 1967). Pe de altă 
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parte, deoarece în bazinul bine delimitat al folclorului transpare, cu mai multă claritate, 
înrudirea de-a dreptul tulburătoare dintre fenomenele culturale şi cele lingvistice : la fel 
ca religia sau ca sistemele de înrudire, limba folclorului constituie produsul vieţii în 
comunităţi autarhice, relativ omogene, reunite prin aceleaşi ocupaţii, cutume, credinţe şi 
valori. Aceasta reflectă, în substanţa sa, mai ales în vocabular, valorile culturii folclorice, 
pe care nu numai că le vehiculează, dar le şi potenţează. Or, câtă vreme în BLF cuvintele 
nu au exclusiv valorile semantice specifice uzului curent, ci şi o încărcătură culturală strâns 
legată de credinţele mitico-magice, de valorile utilitare, etice şi/sau estetice ale comuni
tăţilor arhaic-tradiţionale, selectarea faptelor de limbă relevante pentru imaginarul lingvis
tic a vizat toate materialele folclorice, indiferent de valoarea lor artistică. 

În plus, BLF conservă tipare lingvistice extrem de rezistente, puternic individualizate, 
modelate riguros în plan formal (versificaţie, structură compoziţională etc.). Acestea nu 
pot fi nicidecum neglijate, întrucât reprezintă rezultatul unui proces îndelungat de rafi
nare a structurilor formale de exprimare lingvistică şi semnul indubitabil prin care se 
recunoaşte, cu mare uşurinţă, apartenenţa lor la lumea folclorică. Dar, pentru a repera 
marile constante ale viziunii despre lume a omului folcloric, doar depăşirea acestor 
tipare pur formale asigură accesul la schemele mentale colective, responsabile de orga
nizarea celor mai rezistente concepte şi imagini cristalizate lingvistic, care călătoresc în 
toate sensurile : dinspre limbajul cotidian spre cel al literaturii populare propriu-zise, 
şi invers ; de la o specie foclorică la alta ; dinspre BLF spre limba standard de astăzi 
ori spre limba literară a epocilor mai recente, şi invers. Nu trebuie uitat că multe dintre 
aceste scheme au un caracter universal. Ele pot fi reperate cu uşurinţă şi în alte culturi, 
întrucât reprezintă veritabile nuclee ale gândirii şi ale culturii umane, sfidând nu doar 
îngrădirile spaţiale, ci şi pe cele temporale. Acestea arată modul în care, în şi prin limbă, 
omul culturii orale de pretutindeni a realizat primele sisteme de clasificare şi de ordonare 
ale lumii, explicând necunoscutul prin cunoscut, profilând astfel conceptele abstracte cu 
ajutorul unor imagini şi experienţe concrete. 

Asemenea scheme, care şi-au dovedit rezistenta în timp, îi obligă până şi pe cei mai 
originali creatori individuali să-şi amintească faptul că, în definitiv, până şi fanteziile 
cele mai neobişnuite sunt produsele minţii omeneşti, care face parte dintr-o singură lume 
fizică, unde există un cer şi un pământ, un înalt şi un adânc. De aceea mintea omului 
operează în general cu aceleaşi distincţii elementare, descoperind relaţii de asemănare 
sau de opoziţie, în funcţie de criterii universale, precum mărimea, forma, culoarea etc. 
Însă, dincolo de universaliile mintii umane, repudiate de unii şi asiduu invocate de alţii, 
mult mai vizibile în BLF decât în creaţiile individuale, BLF rămâne, în acelaşi timp, 
locul în care asemenea scheme au căpătat o înfăţişare inconfundabilă datorită creaţiilor 
lingvistice, unde gradul de libertate a omului este, în general, mult mai mare. Iată de 
ce până şi postmodernii se pot întoarce aici oricând pentru a-şi regăsi reperele identită
ţii naţionale. Câtă vreme îndrăgostiţii vor tânji după fiinţa iubită, iar cei plecaţi departe, 
după casa ori după ţara lor, este greu de imaginat că vor dispărea din limbă cuvinte 
precum sau soartă, învestite cu valoare simbolică de către o întreagă naţiune. Atâta timp 
cât copiii vor mai asculta poveşti, A fost odată ca niciodată ... va rămâne, fără îndoială, 
o formulă lingvistică convenţională perenă, capabilă să realizeze saltul pe teritoriul 
fabulos al imaginarului în spaţiul mental românesc. De aceea considerăm că asemenea 
cuvinte şi expresii fixe, care au traversat veacurile, reprezintă nişte nuclee veritabile ale 
imaginarului şi, implicit, ale patrimoniului lingvistic românesc, fără de care nu se poate 
închipui încă făurirea unei filosofii existenţiale legate de această matcă etnică. 


