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et al.

p. 490).

ale cronotopului
Cronotopul folcloric

care asemenea cronotop [mare]

Cronotopul folcloric 

Eleonora Sava 

Folclorul românesc constituie un model de lume ficţională în care se relevă viziunea 
asupra lumii, aşa cum se configurează ea în gândirea cutumiară, prin imagini, simboluri, 
credinţe, teme, motive, arhetipuri. Articolul de faţă utilizează conceptul de cronotop ca 
instrument analitic pentru defmirea universului imaginar al folclorului românesc. 

Definirea conceptelor 

Aşa cum a fost defmit de Mihail Bahtin, cronotopul este "conexiunea intrinsecă a 
relaţiilor temporale şi spaţiale exprimate în literatură" (1982, p. 294). În studiul 
timpului şi ale cronotopului fn roman, el demonstrează că timpul şi spaţiul sunt inse
parabile şi că împreună constituie un pilon esenţial în creaţia literară. Fuziunea spaţiului 
cu timpul înseamnă că, în text, timpul devine a patra dimensiune a spaţiului, iar spaţiul 
devine o dimensiune a timpului. Timpul este spaţial, în sensul că orice mişcare sau 
acţiune în spaţiu este totodată şi o mişcare/acţiune în timp. Sau, în termenii lui Bahtin: 
,, Timpul, aici, se condensează, se comprimă, devine vizibil din punct de vedere artis
tic ; spaţiul însă se intensifică, pătrunde în mişcarea timpului, a subiectului, a istoriei. 
Indiciile timpului se relevă în spaţiu, iar spaţiul este înţeles şi măsurat prin timp. Inter
sectarea seriilor şi contopirea indiciilor constituie caracteristica cronotopului artis
tic" (1982, p. 295). Fiecare univers imaginar are o geografie şi o temporalitate proprii, 
cronotopul fiind "echivalent cu construcţia lumii care constituie baza oricărui text 
narativ" (Bemong , 2010, p. 3). Esenţial este că structurile cronotopice modelează 
universul textelor, constituind poarta de intrare spre sfera semantică : ,,Fără această 

expresie spaţio-temporală nu este posibilă nici cea mai abstractă gândire. Prin urmare, 
orice intrare în sfera sensurilor se face numai prin poarta cronotopilor" (Bahtin, 1982, 

Bahtin, iar apoi exegeţii operei sale au distins mai multe niveluri de abstractizare ale 
cronotopilor. În observaţiile finale cu care îşi încheie studiul despre Formele timpului şi 

, el distinge între „cronotopii mari, cuprinzători şi esenţiali" şi „crono
topii mici". este un cronotop mare, cu un bazin semantic propriu. 
De aceea, în acest capitol, voi utiliza sintagmele „cronotop mare" şi „bazin semantic" 
în variaţie liberă. Cronotopii mici sunt încorporaţi în categoria celor dintâi. Astfel, ,,fie-

poate cuprinde un număr nelimitat de cronotopi mai 
mici" (Bahtin, 1982, p. 483). 
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 sau domi-
nant. Acest cronotop central […] […] 

et al., 2010, p. 7).

 sau 
cronotopilor mici

 sau 

cronotopi mici, 

cronotopii 
echilibrului, cronotopii conflictului  cronotopii pragului/crizei.

Cronotopii echilibrului

[…]
cronotopi ai echilibrului, respectiv cronotopi ai con-

flictului
cronotop al echilibrului

[…] 
[…]

Cronotopii conflictului

[…]
2011, p. 45)

cronotopii echilibrului conflictului
cronotopi 

ai pragului sau ai crizei

Între cronotopii „mari", ,,stabili din punct de vedere tipologic" şi cronotopii „mici" 
sau „motivele cronospaţiale" (Bahtin, 1982, pp. 474, 334), există o categorie de cro
notopi intermediari. ,,Interacţiunea dintre unităţile cronotopice concrete la nivelul întregii 
naraţiuni lasă cititorului o impresie generală, pe care o numim cronotop major 

serveşte astfel ca teren unificator pentru cronotopii 
locali din una şi aceeaşi naraţiune" (Bemong 

Bazinul folcloric românesc cuprinde valori cronotopice de niveluri şi dimensiuni 
diferite. Primul nivel este cel al cronotopilor majori dominanţi, reperabili la nivelul 
unui text întreg. Cel de-al doilea nivel este al , complecşi şi variaţi, 
constituind simboluri cronospaţiale care se îmbină într-un text dat. Între categoriile de 
cronotopi există relaţii complexe: ,,Cronotopii se pot încorpora unul într-altul, pot să 
coexiste, să se împletească, să se succeadă, să se compare, să se confrunte sau să se 
afle în raporturi şi mai complexe" (Bahtin, 1982, p. 484). Cronotopii majori 
dominanţi sunt pilonii imaginarului folcloric sau principalii afluenţi ai bazinului semantic 
al folclorului românesc. La nivelul fiecăruia dintre aceşti cronotopi centrali se configu
rează un univers imaginar propriu, alcătuit dintr-o multitudine de 
simboluri şi arhetipuri, organizate în constelaţii de imagini. Aceste entităţi constituie la 
rândul lor structuri cronotopice extrem de dense, care au conturat „o «enciclopedie» 
comunitară extinsă" (Hedeşan, 1998, p. 204). 

Cronotopii dominanţi reprezintă „scenarii situaţionale" sau „formule imaginare ce 
constau în personaje şi obiecte (peisaje, de asemenea, ca obiecte) situate spaţial, pe de 
o parte, şi din serii de acţiuni secvenţiale, pe de altă parte" (Keunen, 2011, p. 26). Aceşti 
cronotopi majori sunt „centre în jurul cărora se organizează principalele evenimente ale 
subiectului" (Bahtin, 1982, p. 481). La acest nivel, cu un grad ridicat de complexitate 
a imaginarului, se încadrează trei tipuri de structuri spaţio-temporale diferite : 

şi 

se configurează ca structuri spaţio-temporale familiare în 
care au loc acţiuni repetabile. ,,Sentimentul de a fi acasă ce apare într-un mediu familiar 
şi drag constituie unul dintre invarianţii cronotopului echilibrului" (Keunen, 2011, 
p. 45). Utilizez conceptele de 

, aşa cum au fost teoretizate de Bart Keunen: ,, Un cronotop poate fi numit 
dacă îndeplineşte două condiţii : spaţiul trebuie să formeze un 

întreg închis, iar tiparul temporal al acestui sistem închis trebuie să prezinte mişcări 
repetabile. În spaţiul închis al cronotopului echilibrului, totul rămâne paşnic, la locul 
lui; toate elementele sunt descrise ca parte a unui sistem ordonat" (2011, pp. 44-45). 

sunt structuri spaţio-temporale paralele (lumea aceasta - tărâmul 

celălalt) în care au loc conflicte/lupte repetate (dar nerepetabile) între pământeni şi 
locuitorii celuilalt tărâm. Acţiunile au loc într-un context spaţial deschis, neospitalier şi 
necunoscut (celălalt tărâm). ,,În basme, duşmanii, fără excepţie, locuiesc la marginea 
spaţiului primitor sau în ţinuturi îndepărtate. Când povestea aduce străinul sau necu
noscutul, ei sunt situaţi într-un spaţiu al excluziunii: pe cealaltă parte a munţilor, unde 
nenorocirile şi moartea pândesc , iar omul poate fi iremediabil pierdut." (Keunen, 

În afară de şi de cei ai există structuri spaţio-tem-
porale pe care, în continuarea conceptualizărilor propuse de Bahtin, le-am numit 

. Aceştia reprezintă structuri spaţio-temporale liminale/de trecere 
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[…]

p. 309). În viziunea lui Bahtin, pragul

crizei […]
prag

 

[…]. Numai 

aici
dincolo

[…] 

aici dincolo

[…]

între cele două lumi, unde se produc întâlniri irepetabile ale indivizilor umani cu forţele 
numenale, finalizate cu o criză : spaima, îmbolnăvirea sau chiar moartea celor care au 
interacţionat cu mesagerii lumii de dincolo. ,,În orice întâlnire , definiţia temporală 
( «în acelaşi timp») este inseparabilă de definiţia spaţială ( «în acelaşi loc»)" (Bahtin, 1982, 

reprezintă un cronotop metaforic şi simbolic, 
pătruns de o înaltă intensitate emoţional-valorică. ,,El poate fi asociat şi cu motivul 
întâlnirii, însă întregirea lui substanţială este cronotopul . Însuşi cuvântul 

a căpătat în limbaj (alături de sensul său real) un sens metaforic" (Bahtin, 1982, 
pp. 479-480). 

În cazul textelor folclorice româneşti, acest prag simbolic apare în momentul întâlnirii 
întâmplătoare dintre un actant uman, care este întotdeauna pasiv, şi o fiinţă numenală, 
întotdeauna activă, întâlnire care provoacă o criză a personajului uman. În termenii lui 
Bahtin, aceste întâlniri "sunt situate în punctele de ruptură a cursului normal al eveni
mentelor, a seriei normale practice, cauzale sau de scop, în punctele unde această serie 
se întrerupe şi cedează locul intervenţiei forţelor neumane - destinul, zeii 
acestor forte, iar nu eroilor, le aparţine întreaga iniţiativă" (1982, p. 306). Acest tip de 
cronotop apare într-o serie de credinţe şi naraţiuni mitologice româneşti, în care cele 
două structuri - lumea familiară şi cea numenală - ajung să comunice, prin anumite 
breşe spaţio-temporale, asemenea universurilor interferente din literatura SF. În aceste 
zone liminale, personajele - atât umane, cât şi supraumane - pot circula între şi 

, "mai ales atunci când «cea de-a patra dimensiune», aceea a timpului, facilitează 
pasajul" (Hedeşan, 2000, p. 17). Se relevă aici „timpul specific al intervenţiei forţelor 
iraţionale în viata umană; intervenţia destinului («tyche»), a zeilor, a demonilor 
care folosesc ca instrument simultaneitatea întâmplătoare şi contratimpul «întâmplător», 
«pândesc», «aşteaptă», năvălesc «deodată» şi «tocmai» la timpul potrivit" (Bahtin, 1981, 
p. 306). În naraţiunile cu nucleu mitologic, încadrate de multi cercetători în clasa 
legendelor, acest pasaj dintre şi , acest contact cu lumea numenală, constituie 
chiar „nodul crucial al acţiunii" (Bîrlea, 1976, p. 225). Aici, ,,contactul cu tărâmul 
numenal se dovedeşte catastrofal pentru protagonist : întoarcerea nu mai este posibilă, 
calea fiind ireversibilă . Dimpotrivă, în basme, coborârea în infern e o ispravă ca 
oricare altele, îndeplinită cu un calm desăvârşit, întrucât plăsmuitorul a avut în vedere 
că revenirea pe pământ va fi urmarea firească" (Bîrlea, 1981, p. 160). În plus, spre 
deosebire de basm, unde trecerea dintr-o lume în alta are loc adesea într-un mod familiar, 
în legende, acest pasaj este resimţit de protagonist ca un fapt neobişnuit, marcat de stra
nietate şi de spaimă. 

Adesea, universul familiar şi cel numenal apar în antiteză. Aşa se întâmplă în 
descântecele medicale terapeutice, unde lumea familiară este marcată prin ordine, 
echilibru, vitalitate, pe când spaţiul mitic, populat de demonii bolilor, este „ un spaţiu 
al lumilor de dincolo, întrupate în moroi, deochetori, friguri, Muma Pădurii etc." (Coatu, 
1998, p. 110). Dacă lumea cunoscută reprezintă un cronotop al echilibrului, cea în care 
sălăşluiesc fiinţele numenale este descrisă ca o antilume, în care fiecare element al 
universului familiar apare cu semn schimbat : în basme, pe tărâmul celălalt, ,, toate 
lucrurile erau schimbate; pământul, florile, copacii, lighioni altfel făptuite" (Prâslea 
cel voinic şi merele de aur, cules de Petre lspirescu). În descântece, primul indiciu al 
unei entităţi cronospaţiale diferite este absenta umanului : "unde om pământean nu este", 
„unde om/oameni nu calcă/nu umblă", "unde urmă de om nu se face/unde voinic iarba 
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Petrea 

cronotopii echilibrului

crono-
topii conflictului.

Casa 

[…]

(vezi infra

n-a călcat" (Coatu, 1998, p. 110). La fel se întâmplă în basme, unde „niciun muritor n-a 
cutezat să calce hotarele" (Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte, cules de Petre 
lspirescu) sau „pe acele locuri nu se auzea să calce picior de om pământean" ( 
Piperiul, Voinicul Florilor şi Ciuda Lumii, din colecţia I.G. Sbiera). În consecinţă, din 
acest univers alternativ lipsesc tocmai activităţile care definesc comportamentul uman, 
precum (pre)gătirea hranei, curăţenia casei etc., aşa cum se relevă în descântece: ,,unde 
masa nu e pusă"; ,,unde casa nu se mătură/nu se spoieşte"; ,,unde în găleată apă nu 
se aduce", "unde topor nu taie/nu ciocăneşte"; ,,unde securea nu pocneşte/nu e urmă 
de secure" (Coatu, 1998, p. 110). În această lume sunt alungaţi demonii bolilor, prin 
puterea descântecului terapeutic; ei sunt izgoniţi din trupul pe care l-au invadat, în 
locuri sălbatice: ,,În coada mărilor,/ În stolu bălţilor,/ Unde om nu calcă,/ Unde săcure 
nu taie,/ Unde foc nu să vede,/ Unde cocoş nu cântă,/ Unde câine nu latră,/ Unde soare 
nu răsare,/ Unde viermele nu doarme" (Tocilescu şi Ţapu, 1981, vol. III, p. 238). În 
acest tip de texte este evidentă imaginea pozitivă a lumii noastre, rezultată prin inversarea 
celei negative. ,,Locul în care se aude securea, unde cântă cocoşii, unde bat clopotele 
şi toaca este spaţiul sonor al lumii satului, vatra auzită, încă nevăzută. Toate spurcăciunile 
sunt trimise spre natura neîmblânzită, spre animalitate" (Anghelescu, 1999, p. 206). 

Se observă aşadar că gândirea cutumiară utilizează principiul antitezei pentru a construi 
două universuri distincte : cel al existentei umane, ordonate -
şi cel atribuit fiinţelor care provoacă dezechilibrul, starea de destructurare a fiinţei umane, 
prin boală (în descântecele terapeutice) sau prin diverse alte mijloace (în basme) -

Secţiunea următoare a articolului conturează harta cronotopilor majori şi a motivelor 
cronospatiale pe care se structurează bazinul semantic al folclorului românesc. Pentru 
trasarea acestei hărţi, am valorificat atât material folcloric, cât şi surse etnologice. 

Cronotopii echilibrului. Spaţii familiare 

reprezintă un microunivers spaţial în care se manifestă „ unitatea totală a timpului 
folcloric", aşadar un cronotop în care indiciile spatiale şi temporale fuzionează perfect : 
„ Unitatea vieţii generaţiilor (în general a vieţii oamenilor) este determinată esenţialmente 
de unitatea locului, de ataşamentul secular al vieţii generaţiilor faţă de un loc, de care 
această viaţă, în toate evenimentele ei, este inseparabilă. Această atenuare a frontie
relor timpului, determinată de unitatea locului, contribuie în mod esenţial la crearea 
ritmicităţii ciclice a timpului" (Bahtin, 1982, pp. 455-456). Sau, în termenii gândirii 
cutumiare româneşti: ,,Casa are şi ea locu ei, ca orice lucru. În bătătura casei toate să 
fac parcă mai bine. Locu casei e loc bun, e loc ferit ; orice-ai pune rodeşte, orice-ai 
face e frumos. Asta vine aşa din duhu strămoşilor" ; ,,Binele-i aici, în casa mea şi-n curtea 
mea; toate au rost şi toate le ştiu. Aici au trăit părintii mei, aici şi eu" (Bemea, 1985, 
pp. 35-36). Semnificaţia de spaţiu protejat, sacralizat şi benefic pe care o primeşte casa în 
credinţele româneşti este generată de importanţa simbolică a legăturii cu generaţiile tre
cute şi cu moştenirea acestora. Şi în basme casa părintească reprezintă o entitate cronospa
ţială densă, prin motivul legăturii între generaţii , ,,Cronotopii conflictului"). 
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Astfel, casa ap

Curtea satul
cronotopului echilibrului: 

[…]

[…]

prag 
hotar

hotar între lumi. 
pragul

cronotopi 
mici
specifice cronotop

are ca un centru şi o materializare a familiei, prin toate acestea constituin
du-se imaginea unui cronotop al echilibrului, în care toate evenimentele sunt recurente. 

şi reprezintă cercurile concentrice structurate în jurul casei, oferind 
acelaşi sentiment de familiaritate şi protecţie caracteristic 
„Nicăiri nu-i bine ca-n satu tău şi-n casa ta. Acolo-i locu tău, acolo-i rodu tău. Şi 

când mergi afară, mergi pe sigur ; calci în curte ca pin casă. Vezi, sunt tot felu de locuri 
şi unde e mai sigur ca-n satu tău, ca-n casa ta? Locu tău e locu tău şi nu s-asamănă cu 
altu; la fel şi satu" (Bernea, 1985, p. 41). 

Cronotopii crizei. Spaţii liminale 

În imaginarul folcloric, atât spaţiul, cât şi timpul sunt eterogene şi calitativ diferite : 
există locuri bune şi locuri rele, ore şi zile faste sau nefaste. În viziunea tradiţională, 
„timpul din zi şi din noapte nu este uniform, şters, ci este variat, cu însuşiri aparte 
după moment şi oră". Dacă apariţia soarelui pe bolta cerească marchează intrarea în 
timpul benefic, luminos al zilei (,,Răsăritu e ceas bun. Se deschide atunci ceru şi lumea 
se desfată de frumuseţe"; ,,Lumina e de la Dumnezeu şi ea aduce numa bine"), timpul 
nocturn este considerat nefast, aducând cu sine pericole de tot felul (,,Nu-i bine să umbli 
după miezu nopţii, că atunci e puterea Necuratului"; ,,Adâncu nopţii e după ora 12. 
Atunci umblă duhurile rele, umblă până spre mijit, când încep să cânte cocoşii; asta-i 
aşa pe la trei şi jumătate. Adâncu nopţii e întunerecu, e Necuratu") (Bernea, 1985, pp. 
191-193). În textele folclorice româneşti, conexiunea intrinsecă a spaţiului şi timpului 
se evidenţiază prin concepţia populară conform căreia puterile faste sau nefaste ale 
timpului se transferă asupra spaţiului : ,, Tot ceasu are felu lui şi norocu lui să lasă pe 
loc şi locu capătă alt înţeles" (Bernea, 1985, p. 193). Astfel, nu numai timpul, ci şi 

spaţiul este eterogen : ,,Între locuri fiind deosebiri calitative, se presupune că trecerea 
înseamnă schimbare, loc unde o stare este înlocuită prin alta şi că aceasta impune măsuri 
speciale. Aşa se întâmplă în pragul casei, în poartă, la trecerea podului, la răscruci sau 
la hotar unde, din cauza discontinuităţii spaţiului, apar diverse practici preventive sau 
eficiente" (Bernea, 1985, p. 115). În credinţe şi naraţiuni, acestea reprezintă zone incerte, 
situate la graniţa dintre lumi, putând marca trecerea din universul familiar şi armonios 
într-o altă lume, necunoscută şi primejdioasă, sau întâlnirea cu fiinţele care populează 
această lume. ,,Peste să nu dai de pomană, căci nu-i primit; nici peste poartă, că-i 

. Sufletul lucrul acela pe ceea lume nu-l poate ajunge. Tot astfel şi peste fereastră" 
(Niculiţă-Voronca, 1998, vol. I, p. 316). Este evident că pragul, poarta şi fereastra sunt 
izomorfe în gândirea cutumiară şi funcţionează ca zone intervalice, de 
Întâlnirile în spaţii liminale ( şi substitutele sale simbolice) dintre fiinţe aparţinând 
celor două lumi se produc doar în circumstanţe temporale strict delimitate, mai precis 
noaptea, considerat timp al acţiunii maleficului. Intervalul circumscris între miezul nopţii 
şi primul cântat al cocoşilor reprezintă dimensiunea temporală specifică pasajului dintre 
lumi, care se asociază spaţiilor intervalice. În continuare, voi prezenta acei 

care constituie principalele puncte de intersectare a seriilor spaţiale şi temporale 
ului major al crizei. 
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 (acvaforte, 2011)
©

poarta, hornul etc. 
În folclorul românesc, pragul

 ferestrelor  : 

lucrul slab

Rada Niţă, Ceas Rău 
Rada Niţă 

În interiorul locuinţei există mai multe spatii de trecere : pragul, uşa, fereastra, 

este ambivalent. Ca parte integrantă a casei, este un 
spaţiu sacru, conotat pozitiv, în multe credinţe specificându-se faptul că „sub prag se află 
şarpele casei, ipostaziere a duhului protector al casei". Pe de altă parte, ca deschidere a 
cosmosului casnic spre lumea din afară, este şi unul dintre locurile care fac posibilă 
comunicarea cu lumea făpturilor numenale: ,,acolo se ascunde dracul" (Olteanu, 2018, 
p. 19), pe acolo vin Ielele (Olinescu, 2001, p. 326) sau demonii care produc îmbolnăvirea 
celor din casă: ,,Mâna pe sub prag a băgat/ L-a strâns şi l-a apucat" (Gorovei, 1931, 
p. 224). Întâlnirile cu aceste fiinţe stau întotdeauna sub semnul nocturnului malefic: 
„Dormitul noaptea, cu capul pe prag, la limita dintre cele două lumi, este sancţionat 
prin producerea unor infirmităţi de către Ceasul nopţii" (Olteanu, 2018, p. 19). 

Uşa casei este asociată direct pragului, fiind totodată izomorfă şi por/ii 
„Nu este bine să laşi noaptea uşa tinzii deschisă şi nici ferestrele, aceste ieşiri spre lumea 
din afară. Aceasta pentru că noaptea până la ora douăsprezece umblă şi 

vânturile rele, care pot intra pe uşă ca şi pe fereastră, aducând «vreo spuberătură», «vreo 
pocitură»" (Cristescu-Golopenţia, 2002, p. 73). Tot noaptea, aici pot apărea o serie de 
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[…]
Pentru aceea […]

Cuptorul […], locul 

Hornul

[…]

[…] ies pe horn pe 

 casei sau 

[…]. 

[…]

supraumane (

fiinţe supraumane: Ursitoarele, care dictează traseul existenţial al nou-născutului: ,,Când 
un copil se naşte, apar Ursitoarele la ferestre; de aceea se ţin uşile şi ferestrele deschise"; 
Necuratul : ,, Cum naşte o femeie, se bate un canaf de lână roşie deasupra uşii 
să nu apropie Necuratul de el" (Gorovei, 1995, pp. 244, 165); demonii bolilor: 
„Holera, la vreme de noapte, bocăneşte la fereastră şi uşă şi dimineaţa se vor afla morţi 
în casă din cei ce dormeau acolo" (Pam.file, 2000, p. 245); sau redutabilii strigoi, care 
călătoresc între lumi în momentele nodale ale timpului, precum noaptea Sfântului Andrei 
sau cea a Sfântului Gheorghe : ,,De Sf. Andrei, împotriva strigoilor, se ung porţile, uşile 
şi ferestrele cu usturoi" (Pam.file, 1997, p. 224); ,,De Sf. Gheorghe, se pun sălcii la 
ferestre" (Fochi, 1976, p. 288). Identic funcţionează uşa şi ferestrele grajdurilor, precum 
şi poarta de intrare în curte: La Sfântul Gheorghe „se fac pe la porţi, portiţe, uşile 
grajdului etc. cruci de dohot, ca viind duhurile necurate, să nu poată intra" ; ,,În noaptea 
de Sân-Giorgiu, strigoii umblă ca să ia mana de la vaci şi chiar puterea de la oameni. 

, fiecare om pune în poartă şi la uşa grajdului câte o cloambă de rug, 
adică de măceş, ca semn că acolo nu pot intra strigoii" (Gorovei, 1995, pp. 79, 222). 

este şi el un spaţiu ambivalent. Fiind „centrul vieţii familiale 
sfânt unde se face pâinea cea de toate zilele" (Cristescu-Golopenţia, 2002, p. 73) sau 
chiar „mama noastră", care „ne hrăneşte şi ne încălzeşte", este un spaţiu încărcat de 
sacralitate. Totodată, prin legătura sa cu hornul, constituie un topos liminal, un receptacul 
al demonicului: ,,Locul dracului e în cuptor, în horn; îşi face o borticică mică, nici 
n-o vezi, şi acolo şede. Lui i-i drag să se ungă cu funingine, de aceea-i aşa de negru" 
(Niculiţă-Voronca, 1998, vol. II, pp. 522, 531). 

reprezintă un spaţiu care „facilitează deplasarea între cele două lumi" 
(Olteanu, 2018, p. 13). Noaptea pot intra pe aici flinte ca Zburătorul, strigoii sau dia
volul : ,,Zmeul, Zburătorul, care are forma de balaur înaripat, se pogoară pe coş în timpul 
nopţii, chinuind mai cu seamă pe fete şi femei" (Ciauşanu, 2001, p. 173); ,,O femeie 
ce are trebuinţă de dracul îl cheamă la douăsprezece ceasuri noaptea, prin horn, la 
vatră, el vine şi ea îl trimite la ce vrea" (Niculiţă-Voronca, 1998, vol. I, p. 397). Tot pe 
aici ies strigoii vii : ,, Oamenii care, în timpul vieţii lor, sunt strigoi 
la miezul nopţii, călări pe cociorve, pe mături sau pe lopeţi" (Olinescu, 2001, p. 363). 

Odată ieşit din universul protector al casei, omul societăţilor cutumiare „se simte într-o 
lume de vibraţie magică. El trebuie să fie în fiecare clipă atent" (Cristescu-Golopentia, 
2002, p. 75). Chiar în curtea proprie există spaţii intervalice care fac posibilă comunicarea 
cu o altă lume, precum strea,şina fântâna. Ielele, numite şi Măiestrele sau Ăle 
Sfinte, ,,sunt trei surori care petrec noaptea sub streaşina casei şi fac felurite neajunsuri 
celor care întârzie noaptea prin sat" (Pam.file, 1997, p. 25) ; ,,După miezu nopţii, ăle 
sfinte ies şi trec prin văzduh, cântând ca din cimpoi. Se opresc mai ales sub străşini 
Dacă prinde pe cineva, îl plesneşte. De aia nu să iese noaptea din casă şi mai ales nu se 
stă sub străşini. Celor loviţi de ăle sfinte doctoru nu are ce le face" (Bernea, 1985, p. 27). 

Fântâna, fie că se află în curtea casei, fie că este construită în afara microcosmosului 
gospodăresc (lângă troiţe, la răspântii, pe câmp sau la marginea drumului), reprezintă un 
alt topos ambivalent. Pe de o parte, ,,este considerată sfântă, ca biserica, şi va fi evitată 
de cele mai multe fiinţe mitice, ca, de exemplu, Căţelul Pământului" (Taloş, 2001, p. 57), 
iar „apa din fântână e lăcaşul duhurilor bune" (Gorovei, 1995, p. 11). În basme, există 
fântâni miraculoase, cu apă vie şi apă moartă, care redau viata eroilor ucişi de fiinţele 

Crâncu, vânătorul codrului, publicat de Ion Pop-Reteganul), fântâni care 
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întineresc eroii (
 ( , 

infra

 , hotarul, drumul, podul: 

Miezul drumului
cu miezul zilei

Rada Niţă, Zmeu 
Rada Niţă 

Fântâna Sticlişoarei, cules de Dumitru Stăncescu) sau le dau tinereţe 
fără bătrâneţe Scorpia Pământului înregistrat de Angela Dumitrescu-Begu). Pe de altă 
parte, sunt locuri periculoase, unde omul poate întâlni în timpul nopţii făpturi supraumane, 
precum Ielele sau Necuratul : ,,Ielele mai stau şi împrejurul fântânilor şi de aceea noaptea 
să nu se aducă apă de la fântână, căci împrejurul ei joacă Ielele şi cel care va lua apă 
va fi luat de Iele" (Pamfile, 1997, p. 25) ; ,, Când auzi în miezul nopţii scârţâind cumpăna 
de la fântână, să ştii că dracul scoate apă" (Gorovei, 1995, p. 78); ,,Nimeni nu trebuie 
să meargă noaptea la fântână ca să scoată apă, căci se poate întâmpla ca Cel din puţ să 
tragă de ciutură în jos, la dânsul, şi astfel să înece pe om" (Pamfile, 2000, p. 208). În 
basme, fântâna este adesea sălaşul balaurului care nu vrea să le dea apă oamenilor decât 
dacă aceştia îi sacrifică în fiecare an un om (adesea o fată). De asemenea, fântânile sunt 
spaţii de trecere între lumea de aici şi cea de dincolo. De multe ori, eroul de basm 
ajunge în lumea întunecată a zmeilor printr-o fântână (vezi , structuri spaţiale des
cendente). ,,După alte descrieri, aceasta uneşte Pământul cu Iadul, adică pe această cale 
vin pe pământ dracii, şi tot pe aici se întorc în iad." (Taloş, 2001, p. 64) 

Spaţiile liminale din sat sunt răspântia „Să te fereşti, mai 
ales să te găsească noaptea pe la răscruci sau la margine de hotar, pentru că acolo îşi 
ţin dracii adunările" (Olinescu, 2001, p. 36). 

Răspântia este un „miez de cale", loc al „evenimentelor capitale", la fel de nefast, 
în gândirea cutumiară, ca şi inima nopţii sau miezul zilei. ,, deopotrivă 

şi miazănoaptea este un punct al primejdiei." (Anghelescu, 1999, p. 157) 
În descântecele medicale terapeutice, la mijloc de cale are loc întâlnirea pacientului uman 
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aici dincolo

 (acvaforte, 2012)
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cu fiinţele extraumane care îi vor provoca destructurarea, prin îmbolnăvire: ,,Cutare a 
mânecat/ Şi a sinecat/ De la casă/ Grasă şi frumoasă./ Când a fost în vale/ La mijloc de 
cale,/ lată o-ntâlni/ Şi mi ţi-o opri/ Leul cu leoaica,/ Zmeul cu zmeoaica,/ Zburătoa

rea cu zburătorul,/ Şamca cu Şamcoiul" (Teodorescu, 1982, pp. 456-457). 
Răscrucea este un topos nefast într-atât de saturat încât semnifică punctul major de 

intersecţie dintre şi . Când timpul şi spaţiul nefaste se suprapun, se conturează 
cronotopul întâlnirilor critice dintre om şi emisarii lumii de dincolo, întâlniri care pot 
fi catastrofale pentru om. La miezul nopţii aici pot pândi cele mai diverse făpturi male
fice, precum dracii: ,,Dracii cei mari stau în crucile drumului" (Niculiţă-Voronca, 1998, 
vol. I, p. 400); strigoii: ,,Strigoii fac hore pe la răspântiile drumurilor, unde joacă cu 
străşnicie, până la cântatul cocoşilor" (Pamfile, 1997, p. 220); Ielele sau demonii bolilor: 
„Să nu fii la mijlocul nopţii pe drum, mai ales la răspântii să nu stai că te întâlneşti cu 
Ucigă-1 toaca ori cu alte bale spurcate, ca Ciuma, Sfânta şi altele şi rămâi pocit ori cazi la 
boală" (Gorovei, 1995, p. 206). Astfel, răspântia sau „mijlocul de cale" are semnificaţia 
unui centru, ,,reprezentând un loc al condensării forţelor opuse" (Coatu, 1998, p. 103). 

Rada Niţă, Sânziene 
Rada Niţă 
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iversurilor 
paralele, precum 

sau buricul 

inima cerului

Hotarul  

Drumul

Găsim acelaşi simbolism al centrului şi în alte puncte de intersecţie a un 
mijlocul curţii: "Nu-i slobod să te culci, noaptea, nici în mijlocul 

curţii, că, dacă se nimereşte de trec măiestrele cântând pe acolo, te poceşte" (Cristescu
Golopenţia, 2002, p. 76), mijlocul pământului: "Buricul pământului e un 
fel de deschizătură ce se află în mijlocul pământului şi prin care trec vitejii din poveşti 
pe celălalt tărâm" (Fochi, 1976, p. 82); "La buricul pământului se spune că ar fi gaura 
prin care intră şi ies dracii din iad. E ca o fântână părăsită şi greu mirositoare" (Pamfile, 
2002, p. 234); sorbul pământului: ,,O răsuflătoare ca un put prin care intrau zmeii în 
lumea cealaltă" (Fochi, 1976, p. 80) sau : "Bolta cerului are şi un mijloc 
sau o inimă, pe sub care se crede că nu-i bine să meargă omul, căci pe acel loc numai 
dracilor le este sortit să umble" (Pamfile, 2001, p. 11). 

reprezintă un spaţiu marginal şi, implicit, periculos : ,,Hotarul închide o 
lume apropiată şi deschide una necunoscută. Cine-l trece pierde din încrederea şi liniştea 
ce le avea înainte". Loc-limită, ,,el este socotit în genere şi o bună condiţie a unor acte 
rituale cu caracter magic" (Bernea, 1985, pp. 41-42). Analizând semnificaţia acestei 
structuri spatiale, etnologul francez Arnold Van Gennep (1996, p. 27) observa că, ,,din 
punct de vedere material şi magico-religios, oricine trece de la un teritoriu la altul se 
află, pentru un timp mai mult sau mai puţin îndelungat, într-o situaţie specială : el 
pluteşte între două lumi". Ca loc de intersecţie între două lumi, hotarul este şi un topos 
al întâlnirilor cu fiinţele supraumane: pot apărea dracii sau pot avea loc „lupte nocturne 
vampirizate" între „strigoii-vrăjitori" (Mesnil şi Popova, 1997, p. 154). Scenariul acestor 
lupte prevede un timp şi un spaţiu precise: strigoii-vrăjitori, adică acei „strigoi vii" 
despre care se crede că au puterea de a fura principiul vital, ,,mana" holdelor şi a 
laptelui, se manifestă în noaptea care precedă ziua Sfântului Gheorghe (23 aprilie), adică 
într-un punct nodal al calendarului, care corespunde pasajului de la anotimpul rece la 
sezonul cald. Ei îşi părăsesc în această noapte corpul adormit, pentru a călători la mare 
distanţă de casă, la hotarul satului, călărind un instrument de uz casnic, de exemplu, o 
limbă de meliţă. Aici se vor lupta cu alţi strigoi sau chiar cu dracii, folosind ca armă 
acelaşi instrument domestic pe care l-au utilizat ca vehicul de zbor: ,,Acolo, la hotar, 
se bat între ei cu ce au ori cu meliţele în loc de săbii. Bătaia între strigoi încetează când 
cocoşii cântă a treia oară"; ,,Spre Sfântul Gheorghe strigoaicele merg de se bat cu dracii 
la hotar. Atunci nu-i niciun drac pe pământ. Acolo, la hotar, strigoaicele fac foc mare 
şi joacă. Dracii vin în jurul lor şi nu le dau pace. Ele însă îi împung cu ţăpoiul şi le dau 
cu lopata în cap" (Olinescu, 2001, p. 363). În acest cronotop liminal, atât din punct de 
vedere al timpului (de trecere de la un anotimp la altul), cât şi al spaţiului (la hotarul 
dintre două lumi) se desfăşoară această ,,«noapte a vrăjitoarelor» din Europa de Est, 
care se mai numeşte în română Mânecătoarea" (Mesnil şi Popova, 1997, p. 152), în 
care strigoaicele, ,,hoaţe de mană", ameninţă fertilitatea ogoarelor şi recoltele viitoare. 
Tocmai de aceea, la hotar au loc acte magice preventive care privesc ogorul, împotriva 
a tot ceea ce ar putea influenţa negativ recolta. 

este perceput ca topos fast când este cunoscut, familiar şi, de asemenea, 
când pe parcursul lui nu apar întreruperi : ,,Fie că e un pârleaz peste un gard sau o 
punte peste un pârâu, fie că e un pod peste o râpă sau o apă mai mare, orice intervine 
şi face să se frângă cursivitatea drumului - cărare, drum de sat sau şosea - toate exercită o 
influenţă şi aduc o tulburare a înseşi naturii, calităţii drumului" (Bernea, 1985, p. 49). 
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Casele  bisericile pustii

[…] 

reprezintă o astfel de întrerupere a cursivităţii drumului, fiind considerat „loc 
rău", dar cumulează şi funcţia simbolică de hotar sau prag între două lumi. Asociat 
nopţii, podul configurează un cronotop dens, în care au loc întâlniri cu fiinţe malefice. 
Apariţia unei umbre sau a unor animale ori păsări este interpretată de gândirea cutumiară 
ca manifestare a demonicului : ,,La miezu nopţii nu e bine să umbli pe drum. Eu am 
fost odată şi iacă aci pe pod, când să dau să trec, mi-o ieşit în cale o umbră ca de om, da 
mai mare. M-am dat înapoi, mi-am făcut semnu crucii şi s-o dus; mi-o fost tare frică"; 
„Porneşti la drum şi dai de-un pod; la pod iar e loc rău. Îţi iese în cale un ied sau, de 
e apă, o raţă. Am trăit astea, că ieşea noaptea aşa : ba un taur, ba un ied, ba o raţă de 
se bălăcea. Da nu era nicio raţă; era altceva ... " (Bernea, 1985, pp. 193, 50). Şi în 
basme, podul este unul dintre locurile de trecere din lumea familiară în tărâmul celălalt. 

Rada Niţă, Omul NopJii 
Rada Niţă 

---~~ ..J 

şi sau ruinate constituie toposuri situate simbolic la intersecţia 
dintre universul domesticit şi ordonat de om şi cel al naturii sălbatice. Odinioară 

cosmizate, prin construcţia umană, aceste spaţii părăsite sunt recâştigate de universul 
haotic al demonilor : ,,Dracii se adună în case ruinate, mai ales în biserici ruinate. 
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În bisericile ruinate vin strigoii, moroii, stafiile şi toate armiile nenumărate ale Diavolului. 
Şi, pentru ca bucuria Diavolului să fie mai mare, în ruinele bisericilor, pe care bunii 
creştini n-au fost vrednici să le grijească, în aceste ruini îşi fac dracii sabatul lor, în 
noaptea Sf. Andrei" (Olinescu, 2001, p. 37). 

Izomorfă acestora este : ,,Şi moara tot dracul a făcut-o cu totului tot 
aceea se ţin dracii la moară" (Niculiţă-Voronca, 1998, vol. I, p. 27). Un scenariu epic 
frecvent întâlnit în naraţiunile mitologice româneşti prezintă o şezătoare care se desfă
şoară noaptea, într-o moară sau într-o casă pustie, aşezată la marginea satului sau în 
câmp. Aici vin şi două surori, una mai mare, ,,codăncuţă", iar alta mai mică. În şezătoare 
intră flăcăi străini, care se vor dovedi a fi de fapt strigoi sau Cai ai lui Sântoader (fiinţe 
mitologice asemănătoare centaurilor). Codăncuţa scapă fusul şi vede cozile feciorilor. 
Surorile fug, însă fetele rămase la şezătoare sunt ucise cu bestialitate. Strigoii dispar 
când se aude cântecul cocoşilor (Niculiţă-Voronca, 1998, vol. II, pp. 419-420). Tocmai 
această structură spaţio-temporală liminală - moara sau casa părăsită şi timpul nocturn -
permite apariţia strigoilor, călători între lumi. 

Spaţiul pustiu este îndeobşte considerat a fi populat de entităţi malefice, ca „lucrul 
slab" sau Vâlva Pietrelor: "Nu se face casă pe pământ pustiu, căci lucrul slab îşi face 
jocu acolo noaptea. Un om şi-o făcut casă nouă, o acoperit-o cu ţiglă şi-o băgat pietre 
pe dedesubt . Şi noaptea le găsea pietrele ălea în mijlocul căşii ; lucru slab îşi făcea 
jocu acolo, noaptea" (Cristescu-Golopenţia, 2002, p. 69); "Nu-i bine să-ţi faci casă în 
locuri pustii, cu bolovani, că acolo să zâce că stă Vâlva Pietrelor" (Ioniţă, 1982, p. 37). 

În descântecele medicale terapeutice, demonii bolilor sunt alungaţi în locuri pustii, 
necălcate de picior de om : "Fugi, apucate, Blestemate,/ Du-te, du-te,/ În păduri, în pustii,/ 
Unde cocoş nu cântă,/ Unde popă nu toacă,/ Unde pasăre nu ciripeşte,/ Unde fată mare 
cosiţa nu împleteşte" (Gorovei, 1931, p. 221). În basme, palatele zmeilor se află adesea 
în pustietăţi sau în păduri îndepărtate (vezi , "Cronotopii conflictului"). 

Pădurea reprezintă, în gândirea cutumiară, un topos primejdios, populat, de aseme
nea, de fiinţele nopţii: ,,Necuraţii, noaptea, pân' a nu cânta cucoşii, sunt toţi prin sat, 
să strice oamenilor. Da cum cântă cocoşii, fug toţi în pădure" (Niculiţă-Voronca, 
1998, vol. I, p. 407). ,,Se crede că unii din copacii pădurii sunt sălaşurile duhurilor 
necurate şi, dacă se întâmplă să tai un astfel de lemn rău, îndată te poceşte"; "Se mai 
crede că arborii sunt şi locuinţa zmeilor celor graşi" (Ciauşanu, 2001, p. 197); ,,Zmăul, 
balaurul se face din şerpe, dacă n-a muşcat pe nimene doisprezece ani şi n-a văzut pe 
nimene; atunci capătă picioare şi aripi şi-i zmău. Când iese din pădure, copacii se 
pleacă într-o parte" (Niculiţă-Voronca, 1998, vol. II, p. 192). Pădurea şi timpul nocturn 
configurează o structură spaţio-temporală saturată, în care sunt posibile întâlniri cu o 
sumedenie de fiinţe numenale : Ielele, care iau graiul celor care le văd sau le aud ; Muma 
Pădurii, care fură somnul copiilor mici (pentru a-l da copiilor săi) sau chiar mănâncă 
tineri/copii ori provoacă diferite necazuri celor pe care-i întâlneşte: îi rătăceşte prin 
pădure sau îi alungă, îi omoară, iar cine îi răspunde amuţeşte pe loc ; Moşul Codrului, 
care ucide, desfigurează şi mănâncă oamenii pe care-i întâlneşte ; Fata Pădurii, care agre
sează fizic şi sexual tinerii ciobani, sau Omul Nopţii, care, cel mai adesea, are rolul de 
a contracara acţiunile distructive ale Fetei Pădurii. Naraţiunile şi credinţele despre aceste 
fiinţe supraumane, care circulă, în anumite zone, şi în prezent, ,,îndeplinesc funcţia de 
povestiri-avertisment : îi previn pe cei tineri despre primejdia ce îi pândeşte atunci când 
trăiesc izolaţi, departe de casă, în spaţiul natural aflat sub controlul forţelor malefice, 
în opoziţie cu spaţiul domesticit al satului" (Eretescu, 2007, pp. 14-15). 
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Rada Niţă, Muma Pădurii 
Rada Niţă 

Cronotopii conflictului. Celălalt tărâm 

1 

,, Cronotopul conflictului este compus tematic din anomalii şi disturbări ale păcii." 
(Keunen, 2011, p. 50) Acest tip de cronotopi majori se întâlneşte în basmele fantastice: 
eroii de basm pleacă de acasă să rezolve probleme în regiuni neospitaliere, apoi se întorc 
cu bine, după aventuri. Călătoria pe alte tărâmuri constituie un drum iniţiatic, al formării 
eroului, care se sfârşeşte de cele mai multe ori cu întoarcerea sa la casa părintească şi 
întemeierea unei familii. Caracteristică basmului este 

contopirea cursului vieţii omului (în momentele lui cruciale) cu drumul lui spaţial real, 
deci cu peregrinările. Aici este prezentată realizarea metaforei „drumul vieţii". Reali
zarea metaforei drumului vieţii, în diferite variante, joacă un rol important în toate speciile 
folclorului. Se poate spune deschis că drumul în folclor n-a fost niciodată un drum pur şi 
simplu, ci a constituit întotdeauna drumul vieţii sau o parte a lui ; alegerea drumului 
însemna alegerea drumului vieţii ; plecarea din casa părintească la drum şi întoarcerea 
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acasă constituie de obicei etape de vârstă (a plecat tânăr şi s-a întors bărbat) ; semnele de 
pe drum sunt semne ale destinului etc. (Bahtin, 1982, p. 335). 

Lumea ficţională a unui basm fantastic constă în două spatii contrastante : un spaţiu 
unde personajele se simt acasă şi un spaţiu unde îşi trăiesc aventura (o altă lume). 
Relevant este că fiecare dintre ele are un timp al său: plecat din universul natal, eroul 
ajunge într-o lume străină, în care timpul curge cu o altă viteză (de regulă mai mică 
decât pe tărâmul său), pentru a se întoarce apoi nu doar în spaţiul, ci şi în timpul din 
care a plecat. Fiecare dintre aceste structuri cronospatiale constituie o imagine complexă 
"pentru că acţiunea prezentată nu e orice fel de acţiune. Dimpotrivă, scenariul focalizează 
pe un anumit tip de acţiune. Este de notat faptul că aceste imagini sunt foarte asemănătoare 
cu funcţiile inventariate de Propp în " (Keunen, 2011, p. 26). 
Basmele fiind naraţiuni stereotipe, personajul, acţiunea şi cadrul spaţio-temporal for
mează o unitate. Cronotopii basmului constituie adevărate "centre organizatoare" ale 
naraţiunii, locul „unde se înnoadă şi se deznoadă firele subiectului" (Bahtin, 1982, p. 481). 

Universul din care porneşte eroul şi unde se întoarce, în final, este un spaţiu închis 
şi familiar : casa părintească, fie ea un bordei umil, un palat ori chiar o împărăţie. 
Regăsim în basm aceeaşi fuziune perfectă între indiciile temporale şi spatiale discutate 
anterior, în cadrul cronotopului motivul legăturii între generaţii : eroul ştie 
că, pentru a reuşi, trebuie să obţină hainele, armele şi calul din tinereţea tatălui său. 
"Iată deci obiecte magice care nu numai că se moştenesc, dar a căror moştenire este o 
condiţie necesară" (Cordun, 2019, p. 184). În relaţie cu acestea, apare reversibilitatea 
timpului, prin întinerirea calului bătrân şi răpciugos: "Când auzi calul de la Făt-Frumos 
că hainele şi armele sunt bine curăţate şi pregătite, odată se scutură şi el, şi toate bubele 
şi răpciuga căzură de pe dânsul şi rămase întocmai cum îl ratase mă-sa" (Tinereţe fără 
bătrâneţe şi viaţă fără de moarte, cules de Petre lspirescu). 

Pentru a-şi parcurge traseul iniţiatic şi aventuros, eroul de basm trebuie să treacă 
hotarul celeilalte lumi şi să ajungă pe un alt tărâm. Celălalt tărâm din basme constituie 
un cronotop specific. Aici vieţuiesc fiinţe malefice, precum zmei, zmeoaice, balauri, 
scorpii, ori personaje precum Statu-Palmă-Barbă-Cot etc., dar şi entităţi benefice, cum 
sunt, de pildă, zânele şi personificările timpului fast : Sfânta Miercuri, Sfânta Vineri şi 
Sfânta Duminică, având funcţia de adjuvanţi ai eroilor sau de personaje-donatori, ori 
"moşnegi, aidoma oamenilor «de dincoace», buni de sfaturi cu folos, ba chiar, uneori, 
auxiliari eficienţi ai eroului" (Nişcov, 2012, p. 216). Astfel, în afară de cronotopii ten
siunii (întâlniri şi lupte ale flintelor umane cu reprezentanţii Răului), ,,alţi cronotopi 
înfăţişează întâlniri foarte stimulatoare. O întâlnire cu un personaj care ajută eroul/eroina 
poate fi de asemenea etichetată ca discordantă sau în legătură cu conflictul. Basmele 
conţin scene (cele mai multe situate pe un munte sau într-un spaţiu deschis în pădure) 
care îi înfăţişează pe erou sau pe eroină întâlnindu-se cu un personaj care îi oferă o mână 
de ajutor" (Keunen, 2011, p. 55). 

Universul paralel în care intră protagonistul formează o structură imaginară aparte, 
aflată în opoziţie cu lumea familiară. "Dacă «tărâmul de aici» («lumea albă») e situat la 
profunzimea zero, în bătaia soarelui, la nevoie cu variaţii de cotă (pozitivă), dar întru 
totul la scară umană (munti, văi, ape, păduri etc.)" (Nişcov, 2012, pp. 215-216), tărâmul 
de dincolo poate fi situat fie adânc sub pământ, fie în văzduh, fie chiar în continuarea 
lumii familiare, de care este despărţit printr-un pod, o apă, o pădure, o câmpie, un pustiu 
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 sau ca în Lupul cu cap de fier 

astă din urmă ipostază, terestră, nu elementele de geografie ori topografie fabuloasă 
(,,munţi de glajă", pahare heliotrope, munţi ce se bat în capete, câmpii adormitoare - sau, 
dimpotrivă, având tocmai darul aducerii aminte-, codri de aramă, de argint etc.) sunt cele 
ce dau identitate univocă „tărâmului celuilalt", ci denominarea expresă ca atare a acestuia 
sau, incidental, interpelarea protagonistului de către un locuitor „de acolo" cu vorbele 
grăitoare „om pământean" sau, încă, dispunerea acolo a rezidentei unor făpturi numinoase, 
precum Norocul, Moartea ori chiar Dumnezeu (Nişcov, 2012, p. 216). 

Cronotopii celuilalt tărâm alcătuiesc substanţa specifică basmului fantastic : ,,Atmos
fera acestei lumi conduce deseori întreaga atmosferă a întâmplărilor descrise în basme 
E o lume aparte, cu dimensiuni şi moduri de a fi proprii şi mai ales cu un spirit propriu" 

O serie de basme construiesc structuri spaţiale liniare, plasând tărâmul celălalt (şi, 
implicit, încercările protagoniştilor) în continuarea lumii familiare. În Pipăruş Petru şi 

din colecţia Ion Pop-Reteganul cele două universuri sunt direct învecinate, 
aşa încât chiar la capătul ogorului pe care îl ară voinicii se află „moşia zmeilor", iar în 

din aceeaşi colecţie eroul, fugărit de lup, ajunge firesc, fără măcar 
să-şi dea seama, ,,în lumea cuvioşilor", unde le întâlneşte pe Sfânta Miercuri, Sfânta 
Vineri şi Sfânta Duminică. Alte dăţi, lumea de dincolo se află „peste nouă ţări şi nouă 
mări", spaţiu pe care eroul/eroina trebuie să-l străbată într-un timp hiperbolizat: ,,până 

îşi va toci opincile şi toiagul de fier" sau, îmbrăcat „cu suman de fier, cu iţari de fier, 
cu opinci de fier, cu căciulă de fier şi cu baston de fier", până când îi va ieşi „părul 
prin căciulă, coatele prin suman, genunchii prin iţari, degetele prin opinci şi i se va roade 
bastonul până la mână" (Zânele, Nişcov, 1996, p. 217). Aici, imaginea spaţiului imens 
este susţinută prin/fuzionează cu imaginea timpului enorm care trebuie să se scurgă până 
la atingerea scopului. Adesea, tărâmul celălalt se află într-o pădure atemporală, deasă 
şi întunecoasă: Baba (din Voinicul cel cu cartea fn mână născut, cules de Petre lspirescu) 
pornită în căutarea leacului magic prin care să poată avea copii ajunge „într-o pădure 
mare, mare fără seamăn", în care întâlneşte un moş ieşit din timp (,,uitat de moarte şi 
de Dumnezeu") care îi arată drumul spre casă şi o încredinţează că „râvna" ei a fost 
ascultată; Pipăruş Petru din basmul cules de Ion Pop-Reteganul ajunge la „curţile 

zmeului" mergând printr-o pădure nesfârşită ; Ioaneş Măsariul din basmul omonim cules 
de Ion Pop-Reteganul merge până ce „ieşi afară din lumea albă şi ajunse în pădurea cea 
mare din lumea neagră". În alte basme, tărâmul celălalt se află în sau dincolo de pădurea 
de aramă şi de cea de argint. Adesea, în această pădure se află un lac fermecat în care 
trăiesc făpturi supraumane: zânele (Făt-Frumos de I.C. Fundescu), Ielele, Ileana 

Ileana Cosânzeana, din cosi/ă floarea-i cântă, nouă fmpără/ii ascultă 
cules de Miron Pompiliu) sau dracii (Dănilă Prepeleac de Ion Creangă). 

În cazul structurilor liniare, hotarul dintre cele două lumi este „ un codru întunecos" 
(Vasile Bologa, ) ; ,,o pustietate" (Tinere/e fără bătrâne/e şi via/ă fără 

, cules de Petre lspirescu); ,,câmpia dorului", ,,câmpia somnului" şi „câmpia 
florilor fermecate" ( , cules de Ion C. Măldărescu); un munte (Ileana Cosânzeana 
din colecţia Teofil Frâncu şi George Candrea) ; munţii care se bat în capete, ca în basmul 
Scorpia Pământului (cules de Angela Dumitrescu-Begu) 
(Ion Pop-Reteganul), unde, la graniţa dintre „ţinutul cuvioşilor" şi iad „se bat munţii 
în capete ca berbecii şi nu stau să se odihnească decât ziua la amiazi, dar şi atunci numai 
cât clipeşti cu ochii o dată"; o „apă neagră" (Împăratul fmpietrit, I.G. Sbiera), o apă 
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"cât se poate cuprinde cu ochii" ( , Petre Ugliş Delapecica), "părăul cu 
viermii neadormiţi" (Povestea Poveştilor, Elena Niculiţă-Voronca) sau un pod. Acesta poate 
fi de aramă, de argint sau de aur, mai rar de cristal, diamant sau de fier. Pe timpul nopţii, 
aici au loc primele încercări ale protagonistului. În basmul I-a Fabulă, publicat de D. Boer, 
pentru a testa curajul celor trei fii ai săi, Împăratul Alb se duce, pe rând, la cele trei 
poduri (de aramă, de argint şi de aur), luând înfăţişarea unui "bălaur mare şi hâd, cu 
o falcă în ceriu, cu una în pământ". Înspăimântaţi, fraţii mai mari se întorc acasă, doar 
Constantin, mezinul, trece această probă. În alte basme, tatăl se îmbracă în piele de lup 
sau de urs ( , cules de Petre lspirescu etc.). Tot la pod au loc confruntările 
protagonistului cu locuitorii celuilalt tărâm : în Ţugunea, fiul mătuşii (G. Dem. Teodorescu, 

Ţugulea, fiul unchiaşului şi al mătuşii, în versiunea culeasă de Petre lspirescu), în 
Aripă-Frumoasă (cules de Ion Pop-Reteganul), în Drăgan Cenuşă (cules de Ovidiu 
Bîrlea) şi în multe alte basme, eroul se luptă pe rând cu cei trei zmei la cele trei poduri, 
eliberează stelele, luna şi soarele, iar cei trei fraţi primesc de soţii pe fetele împăratului. 
Motivul luptei eroului cu zmeii pentru eliberarea constelaţiilor - de obicei la cele trei 
poduri succesive - este foarte frecvent în basmele româneşti, fiind atestat în 31 de variante 
(Bîrlea, 1966, vol. I, p. 239). În Catalogul Aame-Thompson-Uther, la tipul 300A: 

figurează basmul cules de Petre lspirescu Ţugulea, 
fiul unchiaşului şi al mătuşii Furtul aştrilor de pe bolta cerească semnifică totodată 
stoparea temporară a timpului (vezi şi , suspendarea/stoparea temporară a timpului). 

Alte basme creează structuri spaţiale concentrice. Dintre acestea, deosebit de inte-
1-a Fabulă de D. Boer (care poate fi identificat la poziţia 531 -

, din catalogul motivic Aame-Thompson-Uther, fiind izomorf tipologic cu 
, al lui Ion Creangă), unde lumea este structurată în cercuri concentrice, despărţite 

de munţi înalţi. Drumul iniţiatic al eroului porneşte din lumea familiară (palatul părintesc) 
şi se desfăşoară în cercurile succesive care o înconjoară. Ajungând, cu ajutorul calului 
năzdrăvan, pe muntele „cu capul pe ceriu" de la capătul pământului, el vede de jur 
împrejur o apă, dincolo de care se află „ţara strâgelor şi a măiestrelor". Dincolo, 
mărginită de Muntele Alb şi înconjurată de o apă este "ţara Împăratului Verde", unde, 
pe vârful Muntelui de Glajă, locuieşte Ileana Cosânzeana. Aceste structuri spaţiale 
concentrice şi dificil de străbătut au rolul de a izola obiectele sau personajele pe care 
trebuie să le găsească sau să le salveze protagonistul. Eroul din basmul Voinicul cu părul 

(Gh. Dem. Teodorescu) trebuie să salveze fata ce fusese răpită de zmeu şi izolată 
într-un palat înconjurat de un lan inaccesibil de mac; în 
şi Ciuda Lumii (1.G. Sbiera), nimeni nu poate pătrunde la Voinicul Florilor, ,,pentru că 
primprejurul moşiii era aşa întocmit că juca săbiile şi suliţile de sine totuna, ne-ncetat, 
din pământ până cât vedeai cu ochii în sus, încât nu era cu putinţă să între cineva", iar 
palatul unde locuieşte Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte din basmul omonim 
este „încongiurat de o pădure deasă şi înaltă, unde stau toate fiarele cele mai sălbatice 
din lume; ziua şi noaptea păzesc cu neadormire". 

Există şi basme care configurează structuri spaţiale ascendente, tărâmul celălalt fiind 
plasat în văzduh: Sucnă-Murgă „se prinse de crugul cerului şi se sui până la cer" 
Sucnă-Murgă, cules de I.G. Sbiera); la înălţimea „Vântului Turbat" (Omul-de-flori
cu-barba-de-mătasă sau povestea lui Făt-Frumos, Nicolae Filimon); pe vârful unui 
munte sau al unui copac cu ramurile până la cer. În Pipăruş fecior de împărat şi Raura 
Lună, cules de D. Boer, eroul urcă pe muntele de aramă pe care "şădea Sf. Vineri", pe 



39CRONOTOPUL FOLCLORIC

Voinic de plumb Povestea Elenei 

Nucu de aur (cules 

 

axis mundi: 
[…] […], toate 

, cules  

infra

Ion Taler, 

 (
 ( gaura 

), 
),  (Artur Gorovei, Cei trei feciori ai babei) sau o 

[…]

muntele de argint, unde „era cetatea Sfântului Petru", apoi pe muntele de aur, în vârful 
căruia „era cetatea Sfintei Duminici"; Voinic de Plumb merge „cale de nouă zile, până 
ce dete, în vârful unui munte, de cetatea lui moş Călugăr, care se socotea cel dintâi 
dintre năzdrăvani" ( , cules de Vasile Bologa). În 
Cosânzene (Muşlea şi Bîrlea, 1970, p. 636), tărâmul celălalt este susţinut de „un copac 
cu douăsprezece crăci până la cer", ipostază a arborelui cosmic şi totodată simbol al 
timpului (crengile reprezentând cele douăsprezece luni ale anului); în 
de Ovidiu Bîrlea), protagonistul „s-o suit timp de vreo tri ani di zile pi copac în sus", 
iar vârful lui era în văzduh, unde se afla căsuţa zânelor ; în Vitejia feciorului de împărat 
(Muşlea şi Bîrlea, 1970, pp. 531-532), feciorul de porcar urcă vreme de o sută de zile 
„într-un pom cu vârful în cer" care făcea în acelaşi timp mere, pere şi gutui. Aşa cum 
arată Viorica Nişcov, ascensiunea eroului de basm pe arborele cosmic are o tradiţie 
puternică în folclorul românesc ( cel puţin 17 atestări, din toate provinciile), însă catalogul 
internaţional nu o menţionează (Nişcov, 1996, p. 339). 

În imaginarul folcloric, arborele - adeseori mărul - deţine funcţia de 
„Sub pământ este un măr, «mărul roş» . Câte ape sunt pe lume şi curg 
de acolo de sub mărul cela pornesc, se împrăştie prin lume şi iar înapoi acolo se întorc" 
(Niculiţă-Voronca, 1998, vol. II, p. 355). De asemenea, este prezentă şi semnificaţia de 
pom germinativ sau de pom al vieţii : adesea, împărăteasa procreează după ce a înghiţit 
un fruct (măr, rodie) sau sâmburii acestuia ; în Mărul cel de viaţă lungă (Niculiţă-Voronca, 
1998, vol. II, p. 231), împăratul îi cere voinicului care-i peţeşte fata să aducă „mărul 
cel de viaţă lungă", iar în Todoraş Purcăraşu de Petre Ugliş Delapecica, împăratul 
care mănâncă un măr din pomul de aur cu vârful în cer „îndată întineri ca un copil de 
o zi" (vezi şi , reversibilitatea timpului). 

Portalul dintre cele două lumi poate fi uneori o peşteră, alteori nişte chei înguste 
printr-un munte care se întinde „până-n slava cerului", deasupra căruia „iera o singură 
împărăţie diavolească", cu treizeci şi trei de zmei şi cu „palatul zmeiesc" ( 
înregistrat de Ovidiu Bîrlea); eroul din Zâna Zânelor (cules de Petre lspirescu) ajunge 
la „un munte mare, mare, al cărui vârf da de nori", în vârful căruia se află o peşteră. 
Acolo, în „nişte palaturi ca de domn şi aşa de măiestrit lucrate, cum nu se vedea pe 
pământul nostru", trăia Zâna Zânelor. 

În basme găsim mai frecvent structuri spaţiale descendente : tărâmul celălalt se află 
adânc sub pământ, portalul fiind o fântână Tei-Legănat, cules de Mihai Lupescu), o 
gaură neagră Dunca viteazul, băutorul Jării, în Muşlea şi Bîrlea, 1970, p. 530), 
pământului (Dumitru Stăncescu, Cei trei fraţi gaura vântului (Dumitru Stăncescu, 
Zorită Mireanul buricul pământului 
prăpastie - Prâslea cel voinic (din basmul cules de Petre lspirescu) coboară în prăpastie 
pe tărâmul zmeilor, Voinicul cel cu cartea în mână născut, din basmul omonim cules de 
lspirescu, ajunge pe tărâmul celălalt după ce cade într-o prăpastie adâncă, Ţugunea, 
feciorul mătuşii (G. Dem. Teodorescu) şi fraţii săi „porniră şi merseră, merseră, merseră 
trei zile şi trei nopţi d-a rândul, pân-ajunseră la gura unei prăpastii pe unde intrai pe 
tărâmu-alălalt. Înăuntru se vedeau năpârci, balauri şi felurite jiganii cu câte trei capete, 
toate cu gurile căscate. La sfârşitul prăpastiei se deschideau câmpii şi livezi de toată 
frumuseţea, nici prea-ntunecoase, nici prea cu lumină, pretutindeni presărate cu siminoc 
şi colilie". Întoarcerea pe tărâmul oamenilor se face de cele mai multe ori cu ajutorul 
unei pajuri (mai rar al unui corb), care poate traversa graniţele dintre cele două lumi. 
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De cele mai multe ori, ,,vagul spaţial"/absenta localizării precise se asociază cu „vagul 
temporal" (Chivu, 1988, p. 22), prezent încă din formulele iniţiale (,,a fost odată ca 
niciodată"), această configuraţie fiind specifică cronotopului basmic şi accentuându-i 
caracterul fantastic. Aşa cum s-a observat, aventurile eroilor „se desfăşoară îndeobşte 
în afara unui fundal temporal explicit" (Nişcov, 1979, p. XXXV). Totuşi, timpul este 
în basm „o prezentă vie, semnificativă, chiar dacă distilată şi filtrată cu fineţe. Drept 
consecinţă, pe lângă timpul obişnuit, al bunului-simt, avem a face cu durate care sunt 
mulate pe logica fabulosului, ce induce o relativitate plină de interes. Astfel, nu o dată 
în basme succesiunea evenimentelor nu e continuă şi ireversibilă, ci reversibilă şi 

discontinuă" (Nişcov, 2012, p. 212). 
se concretizează prin motivul întineririi şi prin cel al învierii. 

Motivul întineririi (prezent în catalogul motivic al lui Stith Thompson la D1338, 
object rejuvenates) apare în basmele populare româneşti concretizat prin apa adusă de 
la o fântână, de la un izvor miraculos sau prin fructe cu proprietăţi magice (merele din 
pomul vieţii). În Fântâna Sticlişoarei, cules de Dumitru Stăncescu, un împărat matusalemic 
„căi se împreunaseră genile şi sprâncenile cu cârjile ochilor de bătrân ce era; barba îi 
era colilie şi lungă ... să stai să te cruceşti; dinţii încaltea uitase de când îi căzuseră" se 
spală pe ochi cu apa adusă de la miraculoasa fântână a Sticlişoarei, de pe tărâmul celălalt, 
şi „se tăcu taman cum ar fi fost de doisprezece ani"; în (Şăineanu, 

1895, p. 548), împăratul se învoieşte să-şi dea fiica de soţie voinicului care va aduce 
„apa de la izvorul Iordanului, cu care, spălându-se pe obraz, să rămână tot tânăr"; iar 

Todoraş Purcăraşu (Petre Ugliş Delapecica), împăratul „îmbucă o dată" un măr din 
copacul „cu crengile până la cer" şi „îndată întineri ca un copil de-o zi". Un motiv 
atestat în Bucovina este întinerirea bătrânului prin ardere. În Povestea poveştilor, culeasă 
de Elena Niculiţă-Voronca, unde motivul întineririi se combină cu motivul resuscitării 
cu ajutorul ierburilor fermecate şi al apei vii, un bătrân sihastru redevine tânăr după ce 
corpul său este ars, apoi învelit în ierburi magice şi stropit cu apă adusă din minunata 
grădină a raiului. Reversibilitatea timpului apare şi prin întinerirea calului bătrân şi 
răpciugos, hrănit cu jăratic, discutată în relaţie cu motivul legăturii între generaţii. 

Motivul învierii (cu 200 de versiuni, indexate de Stith Thompson între E0 şi E199, 
) este asociat în basmul românesc apei vii/apei magice şi miraculoasei ierbi 

a fiarelor/ierbii vii, care au puterea de a repune laolaltă trupurile eroilor ucişi de impos
tori şi de a le învia. În Copilul şi dracul cules de Cristea Sandu Timoc voinicul decapitat 
de diavolul ajuns împărat este înviat de eroină, care „cu apa cea vie lipi capul de trup, 
apoi stropi trupul cu apa vieţii". Răpus de un „căpcân", Crâncu este readus la viaţă cu 
„apă vie şi apă tare" (Crâncu, vânătorul codrului, cules de Ion Pop-Reteganul). În 
varianta publicată de Ion Pop-Reteganul a basmului Măr şi Păr, eroul este înviat de 
fratele său cu apă din „lacul zânelor", iar în varianta culeasă de Gabriel Manolescu, cu 
„iarbă vie" (Hedeşan, 2016, p. 43). Apa vie şi apa moartă se află de obicei într-un loc 
inaccesibil, ,,unde se bat munţii în capete", iar aducerea lor este o sarcină extrem de grea, 
pentru că munţii se odihnesc foarte puţin, ,,la amiazi, când e soarele în cruci". În 
cel fără de tată, cules de Petre lspirescu, de exemplu, eroul aduce apă vie şi apă moartă 
din cele două fântâni aflate „unde se bat munţii în capete" pentru a-şi tămădui mama 
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bolnavă. În alte basme, episodul face parte din probele peţirii, ca de pildă, în Omul-de
flori-cu-barba-de-mătasă sau povestea lui Făt-Frumos (N. Filimon), unde împăratul îi 
cere pretendentului să îi aducă apă vie şi apă moartă "de unde se bat munţii în capete". 

amânarea morJii, indexat în catalogul 
internaţional al lui Stith Thompson la D 1855. Moartea-naşe 

cules de Cristea Sandu-Timoc, moartea e negociată şi amânată de două ori; în Când a 
băgat Jiganu dracii în tabachere (Ovidiu Bîrlea), eroul îşi prelungeşte viata păcălind 
dracii şi închizându-i într-o tabacheră) sau decelerarea gestafiei Leana Cosânzeana 
cules de Gh. Vrabie, ,,Făt-Frumos împlinise în pântecele mamei unsprezece luni"; în 

din culegerea lui Dumitru Stăncescu o femeie naşte un băiat de nouă 
am ; m din colecţia Rădulescu-Codin eroul se naşte după ce "doisprezece ani 
a purtat pruncul în pântece împărăteasa" etc.). 

Suspendarea/stoparea temporară a timpului este frecvent întâlnită în 
gerii aştrilor de pe boltă (G. Dem. Teodorescu, Ţugunea, fiul mătuşii ; Ovidiu Bîrlea, 
Drăgan Cenuşă ; Petre lspirescu, ; Densusianu - Candrea - Sperantia, 
mul cu soarele şi luna etc. vezi şi ) şi în motivul legării personajelor care întrupează 

, Murgilă (Serilă), Miezilă şi Zorilă, numiţi şi Amurgul, Miezul Nopţii, 
Zorile sau Decusară/De-cu-sară/De-cu-vreme, Miezdenoapte şi Decătrăziuă/Zori-de 

ziuă. Astfel, Crâncu îi leagă pe cei trei, ca să oprească timpul şi să-şi ducă la bun sfârşit 
nenumăratele isprăvi eroice pe durata unei singure nopţi ( Crâncu, vânătorul codrului 
cules de Ion Pop-Reteganul); la fel procedează şi Petrea Făt-Frumos, Şteblă de busuioc 
din basmul lui Ovidiu Bîrlea, Călin Nebunul din basmul omonim cules de Mihai 
Eminescu şi alţi eroi (Ţugulea,feciorul mătuşii, cules de G. Dem. Teodorescu; 
cel cu şapte capete, P. lspirescu; Noaptea cea lungă, P. Rezuş etc.). Motivul este 
frecvent în basmele româneşti, dar şi în folclorul altor popoare, fiind indexat în catalogul 
Aame-Thompson la numărul 723*. 

De asemenea, stoparea temporară a timpului se regăseşte în motivul pietrificării 
Pasărea măiastră (Petre lspirescu), cei doi fraţi mai mari sunt transformaţi 

în stane de piatră de un vulpoi năzdrăvan ; în Omul de piatră 
este împietrit printr-un blestem al Vântului etc. ; şi în motivul pietrificării oraşelor 
(motiv comun cu al basmului Frumoasa din pădurea adormită Împăratul împietrit 
(I.G. Sbiera), Dumnezeu îl pedepseşte pe împăratul care "nu ţinea samă nici de oameni, 
nici de Dumnezeu" şi „l-au prităcut pe dânsul şi toată ţara lui în piatră"; în 

(Ovidiu Bîrlea), o babă „o vinit ş-o fermecat oraşu ăsta tot şi l-o făcut stâncă di 
piatră"; în Petrea, şteblă de busuioc (Ovidiu Bîrlea), zmeul opreşte o nuntă, transfor
mând în stană de piatră tot alaiul de nuntaşi. "Motivul suspendării nuntii ilustrează 

aici nu numai - real şi direct - ideea de , ci induce automat, efect contrastant 
şi complementar, şi un în restul acţiunii desfăşurate cu pornire 
de la acest episod, timp în raport de care timpul nuntii împietrite se autodesemnează ca 

" (Nişcov, 1979, p. XXXV). 
Odată cu ruperea farmecelor sau a blestemelor, oamenii revin în timpul care curge 

şi îşi reiau activităţile întrerupte cu ani în urmă : "Toată cetatea foia de viaţă, ca cum 
cetăţenii nici n-ar fi fost împietriţi" (Împăratul împietrit, cules de I.G. Sbiera). Motivul 
pietrificării temporare este larg răspândit în basmele româneşti, fiind atestat în 45 de 
variante (Bîrlea, 1966, vol. II, p. 185), la fel ca episodul readucerii la viaţă a oraşului 
împietrit, cunoscut în toată ţara, în cel puţin 23 de variante (Bîrlea, 1966, vol. I, p. 563). 
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Un caz aparte de timp stopat temporar găsim în basmul din colecţia lui Al. Vasiliu, 
Trişti copil şi Inia Dinia, unde o fată de împărat se îndrăgosteşte de "un copil de nu 
mai era altul ca el pe subt soare" şi rămâne tânără, aşteptându-l să crească. 

Aşa cum arată Viorica Nişcov, "aceste blocaje - malefice când se ivesc ca urmare a 
unei vrăji răuvoitoare, benefice, când rezultă din operaţiile magice, salutare, ale prota
gonistului - nu vor să semnifice decât încercări, s-ar putea spune experimentări 
direcţia " (Nişcov, 2012, p. 213). 

este asociată adesea comprimării spaţiului, când eroii străbat 
distante enorme într-o clipită, zburând "ca vântul şi ca gândul" cu ajutorul cailor 
năzdrăvani sau al accesoriilor miraculoase de pe tărâmul celălalt, ca în Omul de piatră 
(Nicolae Filimon), unde "împărăţia doamnei Chiralina" este departe, ,,cale de zece ani; 
dar această cale se poate face cât te ştergi la ochi dacă cineva s-o duce în pădurea cea 
neagră de lângă gârla de păcură, care aruncă cu pietre şi foc până la cer, şi dacă o 
încăleca pe buşteanul Ielelor, cu care poate să treacă gârla". Alteori, trecerea vertiginoasă 
a timpului se relevă prin accelerarea gestaţiei: ,,Cât tine o femeie nouă luni de zile, ea 
o ţinut numai nouă zile" (Pipărnş, cules de Gh. Vrabie) sau prin maturizarea accelerată 
a eroilor, care "cresc într-o zi cât alţii într-un an". Conceput prin ingerarea unui fruct 
germinativ, Pipăruş Petru ajunge la maturitate în numai trei ani (Pipărnş Petru, şi Florea 

, cules de Ion Pop-Reteganul) ; Urmă Galbină, procreat şi el în chip miraculos, 
devine adult la două zile după naştere : ,,Aşa tare a prins a creşte după botez încât seara 
îşi luă armele şi merse la vânat şi peste o clipită veni cu o căprioară la bordei", pentru 
ca la vârsta de patru zile să-l ajungă „dorul de însurat" (Urmă Galbină şi Pipărnş Petru, 
cules de Ion Pop-Reteganul), iar voinicul din Împăratul împietrit (1.G. Sbiera), născut 
"la cântatul cocoşilor" şi botezat „în zori de ziuă", pleacă "pe la prânz" la şcoală, aşa 
încât, "când nu era nici de-o săptămână, el le ştia toate, era învăţat cumsecade". 

apare sporadic, de exemplu, în Urmă Galbină şi Pipărnş 
, unde lângă palatul împăratului Verde se află „o grădină fermecată, dar fermecată, 

nu glumă, atât de fermecată, de ea tăcea minuni cu oamenii care treceau pe lângă ea, că : 
de cumva cel ce trecea pe lângă ea era tânăr, se tăcea bătrân, de era bătrân se tăcea tânăr". 

Foarte frecvent, personajele principale ale basmelor sunt construite ca figuri ce 
. Fata de împărat din Voinicul cel cu cartea în mână născut 

(cules de Petre lspirescu) este tânără şi frumoasă, în ciuda faptului că toţi locuitorii 
împărăţiei muriseră, iar portarul, singurul rămas în viaţă, era „o umbră de om, un bătrân 
cu barba până la genunchi, slab şi pipernicit şi cocoşat" şi „n-a mai văzut om de când 
era copilandru". La fel se întâmplă cu aproape toţi eroii de basm, care „nu par afectaţi 
de timp, în pofida duratelor scurse - măsurabile cât de cât prin larga extensie, inevitabilă, 
a întâmplărilor prin care trec aceştia". Astfel, Făt-Frumos, Ileana Cosânzeana şi ceilalţi 
protagonişti ai basmelor rămân neschimbaţi, deşi între momentul începerii traseului 
iniţiatic şi cel al finalizării lui a trecut o perioadă îndelungată. Această tinereţe veşnică 
a eroilor indică faptul că „ne aflăm în prezenţa unei preocupări implicite, dar eminente 
şi esenţiale, a basmului : aceea de timpul sub latura sa malignă, corozivă, 
devastatoare, duşmană vieţii" (Nişcov, 2012, pp. 213-214). 

Atât în basme, cât şi în legende întâlnim cronotopi care configurează universuri şi 
timpuri paralele şi asimetrice. Pe celălalt tărâm al basmelor, timpul trece fie mai lent 
decât pe pământ (indiferent dacă este vorba despre spaţii luminoase, edenice sau de 
tărâmul întunecat al zmeilor), fie este "radical suspendat" (Nişcov, 1996, p. 214). Aceste 

spaţio-temporale, ale duratelor care se derulează paralel, dar cu viteze inegale, 
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în spaţii diferite, denumite şi „paradox al timpurilor multiple" (Niculescu, 1976, p. VII), 
sunt destul de frecvente atât în naraţiunile româneşti, cât şi în folclorul altor popoare. 

De cele mai multe ori, zilele „de dincolo" echivalează cu anii de „aici", motiv 
indexat în catalogul internaţional al lui Stith Thompson la D2011, 

Crăiasa zânelor (Ion Pop-Reteganul), fiul de împărat slujeşte trei ani în „ţara 
zânelor", unde anul „era de trei zile" ; Crâncu o slujeşte pe Vâjbaba în fundul iadului, 
iar „pe-acolo e anul numai de trei zile" (Crâncu, vânătorul codrului, cules de Ion 
Pop-Reteganul), Stan Bolovan, din basmul omonim cules de Ion Pop-Reteganul, devine 
sluga unui zmeu, pentru un an care durează trei zile etc. 

Tărâmul nemuririi (în catalogul internaţional Aarne-Thompson numărul 470 B, 
) şi fiinţele veşnic tinere apar şi ele relativ frecvent în basme. 

Crăiasa Zânelor (Ion Pop-Reteganul) ,,e de când lumea de bătrână şi tot nu îmbătrâneşte 
şi, de nu se va mărita, nu îmbătrâneşte în veci, că numai măritându-se îşi pierde puterea 
de zână şi începe a îmbătrâni. Şade departe de aci, în împărăţia zânelor unde nu moare 
nimeni". Căsătoria schimbă statutul ontologic al zânei, plasând-o în rândul muritorilor 
şi desfiinţează acest univers paralel: ,,în minutul când crăiasa a devenit nevastă", curţile 
zânelor se cufundă în pământ „cu zâne cu tot" şi „de atunci, zâne nu mai sunt". 

Structuri spaţio-temporale paralele întâlnim şi în Drăgan Cenuşă (din antologia lui 
Ovidiu Bîrlea): în finalul basmului, eroul ajunge într-o pădure „unde-i viaţă fără 
sfârşire" şi petrece foarte puţin timp; revenind acasă, ,,n-o mai găsit nicio casă, nici 
grajd, nici nimică ; o fost crescut iarbă, li-o cufundat Dumnezeu cu totul în fundul 
pământului". În basmul (Petre Ugliş Delapecica), 
Petrişor petrece un timp pe tărâmul aerian al Sfmtei Duminici şi pe alte tărâmuri, iar 
„când s-a dat el jos d-acolo, în casili lu ta-so, împăratul, nu mai era nimic, era pustiu 
acolo. Câte veacuri, câţi ani n-o fi trecut ... ". 

Dacă, de regulă, tărâmul celălalt cunoaşte un timp stagnant, iar tărâmul familiar e 
(Ion Pop-Reteganul) lucrurile se 

petrec în sens invers : timpul pământesc este suspendat pe toată durata desfăşurării aven
turii. Eroul lipseşte de acasă timp îndelungat, consumându-şi isprăvile pe alte tărâmuri, 
dar, când se întoarce, constată că pentru cei rămaşi acasă nu trecuse „nici o minută". 

Adesea, basmele configurează un cronotop care asociază nemurirea cu spaţiul para
diziac. În Mama zidită de vie din colecţia fraţilor Schott, eroina, condusă de Maica 
Domnului, ajunge într-o „mândreţe de casă" din minunata grădină a raiului. Aici timpul 
curge mai lent decât pe pământ, aşa încât în prima odaie valorează pământesc, 

în a doua înseamnă trei vieţi de om, iar în cea de-a treia, echivalează 

o jumătate de veşnicie. Motivul structurilor cronospaţiale paralele din acest basm a 
fost comentat din perspectiva relativităţii percepţiei duratelor : ,,În odăile raiului, la care 
accesul eroinei este îngăduit, timpul curge nu doar mai lent decât pe pământ, ci şi dece
lerativ, devenind din ce în ce mai puţin fluid şi tinzând, în fmal, către stagnarea totală 
(traseul iniţiatic duce de la o zi, respectiv un an, la un minut, respectiv o jumătate de 
veşnicie)" (Nişcov, 2003, p. 112). 

Doi feciori beţi, cules de Ovidiu Bîrlea, text aflat la liziera basmului cu legenda, un 
tânăr mort, având rol de personaj-iniţiator, de „mediator al unei experienţe transmun
dane" (Nişcov, 1996, p. 367), îl conduce pe Larion într-un spaţiu edenic, o grădină fru
moasă, ,,cu fel de fel de pomi şi fel de fel de peri şi de meri: altu-nflorea, altu atunci să 
cocea". La umbra lor, tânărul doarme „ vo două-tri ceasuri", ceea ce pe pământ înseamnă 
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"o sută de ani". Pe baza structurii tripartite a basmului, el adoarme de trei ori, iar în 
lumea oamenilor trec trei sute de ani. Cu toate că iniţiatorul său îi propune să rămână în 
rai, "c-aicea n-ai niciun lucru, nicio grijă, stai, mănânci, bei, te petreci aicea, te distrezi 
tătă viaţa ta", Larion vrea să revină "pe pământu părinţesc". Însă "acolo unde-o fost 
casa tătâne-său nu s-o mai cunoscut, nice sat , nici nu grăia limba aceea 
care-o grăit el cu părinţii lui". Larion rămâne tânăr şi frumos, până când începe să-şi 
istorisească aventura de pe celălalt tărâm, moment în care îmbătrâneşte accelerat : "de 
ce povestea, tot bătrânea", iar când sfârşeşte de povestit, moare. Într-o altă variantă a 
aceleiaşi naraţiuni, culeasă de Elena Niculiţă-Voronca, un tânăr îşi vizitează prietenul 
mort, intră în mormânt cu el, beau împreună "un şip de vin", iar când iese, află că nu 
mai trăieşte nimeni din familia lui : ,,Din ei nici colbul nu le mai găseşti, de atuncea 
sunt trei sute de ani". Tânărul îmbătrâneşte şi moare instantaneu: ,,A ieşit numai cât 
afară şi vântul şi pe dânsul l-a risipit". Structura narativă a celor două versiuni aparţine 
tipului 470 din catalogul internaţional Aame-Thompson şi este frecventă în apusul şi 
nordul Europei (Bîrlea, 1966, vol. III, p. 240). Îmbătrânirea bruscă şi moartea suferită 
sunt „semnul recuperării, întârziate, a duratelor scurse, a timpului cu valori continue şi 
ireversibile" (Nişcov, 1996, p. 127). 

Cu un băiat, ce-a petrecut şi el în viaţa lui, înregistrat de Ovidiu Bîrlea, tânărul 
plecat de la curtea împărătească păşeşte, fără să-şi dea seama, într-un univers paralel : 
„ Când trece vama în pustietăţâle-astea, a intrat unde e tinereţe fără bătrâneţe. Iel nu mai 
îmbătrânea niciodată". Asemănător este finalul basmului Mândrul florilor, cules de Petru 
Savin, unde eroul ajunge în ţara zânelor. Aici, ,,cum trecea de 40 de ani, se scălda 
într-un lac ce era acolo şi devenea iarăşi tânăr". Dar încalcă interdicţia de a vâna în 
valea răcoroasă şi îl loveşte dorul de mamă. ,,Atunci se risipi şi el, rămânând în 
locu-i o movilă de oase. Vezi că era om pământean şi demult trebuia să moară, dar a 
trăit scăldându-se în lacul zânelor". La fel se întâmplă în Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă 
fără de moarte, cules de Petre lspirescu, cu deosebirea substanţială că, în acest basm, 
eroul porneşte conştient în căutarea tărâmului nemuririi, pe când în textele discutate 
anterior protagonistul ajunge acolo întâmplător sau condus de un personaj iniţiator. În 
basmul lui lspirescu, Făt-Frumos nu se naşte decât atunci când tatăl îi promite tinereţe 
fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte. După ce izbuteşte să ajungă pe acel tărâm edenic, 
unde petrece „ vreme uitată" , el nesocoteşte interdicţia de a păşi în Valea Plângerii şi i 
se face dor de părinţi. Întors acasă, nu mai găseşte decât dărâmături şi buruieni, 
îmbătrâneşte subit „şi îndată se făcu şi ţărână". Deşi revine pe tărâmul natal, el nu mai 
poate reintra în timpul său. Plecat în căutarea nemuririi, el descoperă „paradoxul 
timpurilor multiple. A descoperit că nu există un timp unic pentru toţi, un timp universal" 
(Niculescu, 1976, p. VII). Basmul este unic şi pentru că, deşi o serie de motive 
constitutive apar frecvent, aşa cum s-a văzut, şi în alte naraţiuni, ,,în circulaţia orală nu 
a fost deocamdată identificat în chiar această alcătuire" (Nişcov, 1996, p. 127). 

Asemănătoare cu basmul lui lspirescu este o variantă din folclorul rom, Roşu împărat 
şi Strigoaica, culeasă de Barbu Constantinescu. Eroul, plecat în căutarea locului unde 
nu există moarte şi bătrâneţe, ajunge la casa Vântului. Aici rămâne o sută de ani fără 
să îmbătrânească. Călcând pe şi în valea cu jale, îl apucă dorul de casă 
şi revine în universul natal. Finalul este identic cu cel din basmul lui lspirescu. 

Scorpia Pământului, cules de Angela Dumitrescu-Begu, Făt-Frumos, bolnav de 
depresie, este trimis de „ un moş bătrân" la fântâna care îl va însănătoşi : ,, Cel care se 
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lui Ispirescu).

[…]

vremelnic absolut

2012, p. 215).

 sau 

apud Bemong et al. cronotopi 
mici
mici sau action schemata (Bemong et al.

p. 474).

va scălda de trei ori în fântâna aceea se va zvidui de orice tristeţe şi va căpăta tinereţe 
tără bătrâneţe şi viaţă tără de moarte". Portalul spre acest tărâm este o peşteră, aflată 
„unde se bat munţii în capete". Imersiunea în apa vieţii schimbă statutul ontologic al 
eroului şi, deşi pe tărâmurile natale trecuseră „o sută şi ceva de ani", el nu poate muri 
decât prin intervenţia Zânei Albe, care lumina „ca şi cum ar fi o electrică" (indiciu al 
faptului că avem de-a face o versiune ceva mai recentă, probabil influenţată de basmul 

S-a remarcat că basmele în care timpurile şi spaţiile paralele sunt asociate problemei 
condiţiei umane conţin structuri arhetipale şi ecouri ale miturilor şi legendelor. Astfel, 
Ovidiu Bîrlea vorbeşte despre „ tema întâlnirii cu moartea inevitabilă în opoziţie cu 
mitul tinereţii eterne" (1981, p. 172), iar Viorica Nişcov consideră că „tematizarea 
ciocnirii existenţiale dintre «nemurire» şi «moarte», dintre şi sugerează 

intruziunea nemijlocită, în textura basmului, a încordărilor şi zbuciumului venit dinspre 
lumea mitului şi a legendei" (1996, p. 127). 

Structurile spaţio-temporale paralele şi asimetrice sunt construite pe ideea relativităţii 
timpului, aşa cum a fost intuită de gândirea cutumiară. Esenţial este că „ tocmai timpurile 
paralele, incomunicante sunt cele care instituie în interiorul desfăşurării epice a basmului 
unica opoziţie ireductibilă, de esenţă ontologică, între lumile spaţiale date" (Nişcov, 

Concluzii 

Cele trei categorii de cronotopi majori dominanţi discutate în acest articol (crono
topii echilibrului, cei ai crizei şi cei ai conflictului) constituie trei modele de lumi 
ficţionale reprezentative pentru folclorul românesc. Întrucât „diferite aspecte sau orga
nizări ale universului nu pot fi presupuse a opera în interiorul aceluiaşi cronotop" 
(Morson-Emerson, , 2010, p. 5), am oferit exemple de 

care susţin configuraţia fiecăreia dintre aceste lumi ficţionale. Aceşti cronotopi 
, 2010, p. 12) constituie entităţi (,,evenimente 

îngheţate", în termenii lui Morson şi Emerson) sau semne distinctive ale faptului că 
timpul şi spaţiul funcţionează de fiecare dată într-o manieră unică, specifică fiecărui 
cronotop dominant. 

Cele trei tipuri de cronotopi majori sunt principalii afluenţi pe care se structurează 
cronotopul „mare", bazinul semantic al folclorului. ,,Ca o categorie a formei şi a 
conţinutului" ce „determină (într-o măsură considerabilă) şi imaginea omului" (Bahtin, 
1982, p. 295), categoria cronotopilor mari reprezintă „nivelul cel mai înalt de abstrac
tizare, echivalent cu viziunea asupra lumii" (Keunen, 2011, p. 22). Bahtin însuşi subli
niază că viziunea asupra lumii constituie un tipar abstract, un instrument cognitiv (1982, 

Cronotopul folcloric (la fel ca alţi cronotopi mari analizaţi de Bahtin : cronotopul 
romanului grec, cronotopul idilic etc.) se referă la viziunea asupra lumii. Exemplele 
radiografiate în acest articol se înseriază într-un sistem coerent, conturând configuraţia 
distinctivă a timpului şi a spaţiului care defineşte „realitatea" din textele folclorice şi 
astfel constituie un univers imaginar original sau un mod propriu de reprezentare a lumii. 


