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Rezumat 

 

Teza de faţă răstoarnă clişeul narativ al basmelor populare, cel al permanentei lupte dintre 

Bine şi Rău, deoarece, în urma analizei fondului precreştin, ascuns în spatele structurii 

superficiale a naraţiunii, adevărata raţiune de a exista a figurilor mitice aflate în conflict 

dezvăluie nu o lume a antitezei, ci o lume a ambivalenţei. Acest lucru conduce la imposibilitatea 

de a determina categoric natura simbolurilor şi imaginilor care se dezvoltă în basme, dar şi la 

constituirea unei alte grile de lectură a basmelor.  

Ceea ce lectura clasică identifica în naraţiunile populare drept imaginea Răului, a 

nocturnului se defineşte acum ca imagine a Binelui şi a diurnului şi invers, iar acest raport al 

conversiunii valorilor/al resemantizării simbolurilor şi imaginilor nu poate fi configurat corect 

decât în urma definirii unei noi hermeneutici, capabile să sesizeze în mod empatic natura 

obiectului analizat. Astfel, s-a concretizat în capitolul introductiv, Introducere în problemă şi 

metodă, un sistem de analiză a basmelor populare româneşti şi străine, pornind de la identificarea 

unui nucleu narativ comun care viza, în general, un motiv recurent, cel al furtului astrelor sau al 

focului de către o figură mitică aparent negativă. 

Recurenţa a apărut în momentul în care basmele selectate au fost decantate de nivelul 

superficial al variantelor narative, prin procedeele mitanalizei
1
 durandiene şi ale 

structuralismului lui Levi-Strauss, fiind interesaţi doar de formele stabile care puteau reconstitui 

un model mitic. Metoda s-a comportat asemenea unui puzzle mitic, realizat pe baza identificării 

mitemelor
2
 care puteau restabili relaţia dinamică originară verb-substantiv a mitului.  

                                                             
1 Gilbert Durand, Figures mythiques et visages de l’oeuvre. De la mythocritique  à la mythanalyse, Paris, Berg 

International Editeurs, 1979. 

2 Claude Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, Paris, Plon, 1985, p. 241.  
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Considerând că basmul nu poate fi separat diacronic de lumea mitului, neexistând o 

delimitare clară între cele două genuri, am clasat cele două forme narative ca expresii ale gândirii 

mitice, a căror esenţă nu poate fi descoperită prin instrumente pur pozitiviste, ci, în primul rând, 

prin reevaluarea acestora pornind de la ceea ce Gilbert Durand a numit calea de mijloc a 

interpretării, în traiectul antropologic pe care îl proiecta în definirea structurilor antropologice 

ale imaginarului
3
.  

Pentru aceasta, a fost nevoie de a pune în evidenţă metodele reductive şi amplificatorii
4
 

necesare în interpretarea semnelor culturale, în special a simbolurilor şi imaginilor mitice. 

Soluţia a fost oferită de viziunea interpretativă a lui Jean Jacques Wunenburger
5
, după care 

imaginea în general nu mai reprezintă o virtualitate, ci o lume vie, structurată în funcţie de 

relaţiile dintre simbol, imagine, regimuri ale imaginaţiei, sisteme de imagini, mituri etc. în care 

omul transferă frământările sale în contactul cu istoria.  

De fapt, problema acestei teze a fost, în primul rând, descifrarea modului în care omul 

arhaic transformă sensul formelor istorice în formele gândirii mitice. În acest sens, basmul a fost 

conceput ca un document cultural valoros despre identitatea lumii arhaice, despre raporturile 

gândirii sale cu manifestările istorice, pe care nu le-a integrat unei istorii a evenimentelor sau 

unei istorii a istoricilor, ci unei istorii anistorice, în care categoriile timpului şi spaţiului dispar 

după ritmurile imaginaţiei mitice
6
. 

Aspectele mitului şi tot ceea ce ţine de istoria formelor religioase au fost alte instrumente 

de lucru pe care a trebuit să le luăm în calcul. Ideile despre mit şi mitologie comparativă ale lui 

Mircea Eliade
7
, Philippe Walter

8
, Georges Dumezil

9
 au oferit şi în cazul nostru alte resurse 

                                                             
3 Gilbert Durand, Structures anthropologiques de l’imaginaire. Introduction à l’archétypologie générale, 11è 

édition, Paris, Edition Dunod, 1992. 

4
 Jean Jacques Wunenburger, Philosophie des images, Paris, Presse Universitaire de France, 2002. 

5
 Idem, La vie des images, Presse Universitaire de Strassbourg, 1995. 

6
 Simona Nicoară, Istorie şi imaginar. Eseuri despre antropologie istorică, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară 

Clujeană, 2000. 

7
 Mircea Eliade, Aspecte ale mitului. In româneşte de Paul G. Dinopol. Prefaţă de Vasile Nicolescu, Bucureşti, 

Editura Univers, 1978. 

8 Philippe Walter, L'imaginaire médiéval, în Introduction aux méthodologies de l'imaginaire, sous la direction de 

Joël Thomas, Paris, Edition Ellipses, 1998. 
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pentru metoda empatică universului intim al basmului, chiar dacă de multe ori ne-am lovit de 

ceea ce am numit dificultăţile demersului comparativ.  

Cel de-al doilea capitol are în vedere analiza motivului central al lucrării: motivul 

furtului astrelor de către zmei. Acesta devine recurent în urma demersului comparativ, realizat 

pe baza unui corpus de basme şi mituri româneşti şi străine, care dezvăluie, de fapt, nucleul 

narativ comun pe care se vor fundamenta şi celelalte analize din următoarele capitole. Acest 

nucleu este constituit, la nivel narativ, pe baza relaţiei dinamice dintre verb şi substantiv, 

evidenţiind modelul narativ pe care s-au definit majoritatea variantelor populare: definirea unui 

prejudiciu narativ: furtul astrelor de către zmei; apariţia eroului salvator; lupta cu zmeii; 

rezolvarea prejudiciului narativ: salvarea astrelor.  

Însă dincolo de nucleul narativ comun, ceea ce interesează sunt celelalte două mari 

niveluri ale analizei, nivelul simbolurilor şi nivelul imaginilor, în care este evidentă ambivalenţa 

figurilor mitice despre care am vorbit la început. Aceasta apare în figura zmeului din basmele 

populare româneşti, ale cărui acţiuni sunt ambigue şi provoacă deconcertarea lectorului atent la 

conflictul clişeu, nu la finalitatea acţiunilor sale. 

Zmeii din basmele populare româneşti fură de pe cer astrele (soarele, luna, stelele), însă 

nu le distrug, ci le ascund într-un spaţiu protector (cula din Codrul Verde, urechea calului, le 

înghit, le duc pe celălalt tărâm etc.). Problema care apare în analiză este de ce anume personajul 

negativ, zmeul, nu a distrus astrele, ci le-a ascuns pentru a le proteja. În mod normal, acesta ar fi 

fost traseul pe care trebuia sa îl urmeze, însă, după analiza atentă a figurii sale mitice şi după 

demersul comparativ cu celelalte texte din cultura finlandeză, africană, australiană, americană 

etc. am observat că figura zmeului respectă modelul mitic al imaginii divinităţilor originare care 

participă la o cosmogonie primordială.  

Puse în faţa transformării lumii pe care au creat-o, a resemantizării semnelor/simbolurilor 

care îi dau sens, aceste divinităţi reacţionează violent, prin gestul de a proteja şi de a păstra intact 

ceea ce corespunde unei stări iniţiale a lucrurilor, pe care am integrat-o în ordinea tradiţiei. 

Acesteia îi corespunde o ordine civilizatoare, nouă, reprezentată de imaginea mitică a eroului 

salvator care salvează astrele furate de către zmei şi care este integrat unei noi cosmogonii.  

                                                                                                                                                                                                    
9 George Dumézil, Mythe et épopée (I. l’Idéologie des trois fonctions dans l’épopée  des peuples indo-européens ; 

II. Types épiques indo-européens ; III. Histoires romaines). Préface de Joël H. Grishward, Paris, Gallimard, 1995. 
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Conflictul dintre cele două ordini are, astfel, la bază simboluri revendicabile de ambele 

figuri care acţionează la nivelul naraţiunii. Zmeul fură astrele pentru a le proteja de sensurile 

lumii noi, pe cale să fie instaurată; eroul salvează astrele furate de zmeu pentru a le renova 

sensul. Ambivalenţa figurilor creează sensul acestui motiv popular, deoarece atât zmeul, cât şi 

eroul de basm au raţiunea lor de a exista: zmeul nu fură, ci protejează simbolistica primordială a 

unei cosmogonii, iar eroul nu salvează, ci restaurează prin distrugerea sensurilor iniţiale ale 

lumii. 

Regimul ambivalent al acestor figuri este susţinut şi de miturile analizate de Mircea 

Eliade în Tratat de istoria religiilor
10

 sau în Istoria credinţelor şi ideilor religioase
11

. Astfel, 

conflictul dintre zmeul şi eroul din basmele populare româneşti îşi găseşte corespondent într-o 

serie de conflicte mitice privind o divinitate primordială şi o zeitate civilizatoare, restauratoare a 

sensurilor vechi ale lumii ( Marduk şi Tiamat în mitologia babiloniană, Zeus şi Chronos sau Zeus 

şi Prometeu din mitologia greacă, conflictul dintre categoriile divine asura şi daeva din cultura 

indo-iraniană, imaginea dragonului/gigantului/şarpelui creator al lumii din mitologia chineză, 

americană, africană). 

Ambivalenţa figurilor mitice analizate este impusă şi de o anumită dialectică a sacrului, 

fundamentată, din perspectiva lucrării de faţă, pe baza unei scheme de reprezentare mitice a 

principiilor sacre. Aceasta concepe lumea nu în sens dualist, ci ambiguu şi ambivalent, ceea ce îi 

asigură în permanenţă renaşterea formelor şi, implicit, actualitatea în orizontul de gândire al 

omului arhaic. Schema este numită model mitic de către Mircea Eliade, însă am preferat să o 

numim permanenţă mitică, întrucât conceptul este mult mai apropiat de nevoia de resemantizare 

permanentă a formelor sacrului. 

Primul motiv precreştin, cel al furtului astrelor, corespunde permanenţei începuturilor, în 

care am identificat nevoia omului arhaic de a resemantiza continuu figurile sacrului, în funcţie de 

nevoile sale concrete. Astfel, zeităţile primordiale, creatoare iniţiale ale lumii sunt respinse spre 

periferia panteonului sacru al unei societăţi arhaice, fiind înlocuite cu divinităţi mult mai practice 

                                                             
10 Mircea Eliade, Tratat de istorie a religiilor. Cuvânt înainte al autorului. Traducere din franceză de Mariana Noica, 

ediţia a IV-a, Bucureşti, Editura Humanitas, 2008. 
11Idem, Istoria credinţelor şi ideilor religioase. Ediţia a II-a, traducere şi postfaţă de Cezar Baltag, Bucureşti, 

Editura Ştiinţifică, 1991. 
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şi mai active. Schema de reprezentare mitică apare şi în substratul mitic precreştin al basmelor 

selecţionate în primul capitol. Zmeul în conflict cu eroul salvator este dublat în substrat de 

imaginea mitică a Nefârtatului care creează lumea alături de Fârtat, cel din urmă asumând-şi 

rolul de creator principal, sau de imaginea Dracului creator al focului pe care şi-l apropriază apoi 

Dumnezeu sub semnul luminii creştine.  

Permanenţa începuturilor pune, în fond, o problemă a ontologiei sacrului arhaic: în faţa 

restaurării formelor sacrului, divinităţile originare ies întotdeauna învinse. Din această 

dialectică, şi zmeul este o figură mitică învinsă de mecanismele istoriei. Prinsă în această istorie, 

figura zmeului reuşeşte, însă, să supravieţuiască în imaginar, prin conflictul superficial cu eroul 

salvator.  

Al treilea capitol al tezei urmăreşte analiza unui motiv care, pentru specialişti ca Stith 

Thompson
12

, devine o enigmă în studiul basmului. Motivul este intitulat Copiii cu stea în frunte 

şi respectă aceeaşi schemă de reprezentare a formelor sacrului, în funcţie de cele două ordini de 

valori: ordinea tradiţiei şi ordinea inovatoare. Între cele două se află un complex de simboluri 

care sunt revendicate de ambele universuri aflate în conflict.  

La nivel narativ, nucleul comun evidenţiază un prejudiciu narativ: alungarea copiilor 

născuţi cu semnele astrale pe corp (soare, lună, stele); o etapă intermediară, exprimată prin 

salvarea copiilor de către o fiinţă exterioară lumii arhaice şi care corespunde imaginii 

Fierarului din motivul Furtul astrelor; cucerirea obiectelor magice; rezolvarea prejudiciului 

narativ prin recunoaşterea copiilor minunaţi de către tatăl-împărat. 

Motivul prezentat este răspândit în toată lumea, însă nu are o explicaţie clară din partea 

specialiştilor care au urmărit, în general, trama epică, nu şi comportamentul simbolurilor care 

intrau în conflict o dată cu actanţii. Ceea ce ne-a interesat în acest capitol a fost descrierea unei 

dialectici a sacrului pe care am integrat-o unui comportament mitic denumit permanenţa 

renaşterii. Prin aceasta am identificat nevoia omului arhaic de a resemantiza simbolurile care 

susţin valorile sacrului.  

                                                             
12Stith Thomson, The Folktale, Holt, Rinehart and Winston, New York. Chicago. San Francisco. Toronto.  

London, 1946; Vz. şi The Types of International Folktales. A Classification and Bibliography. Based on the 

System of Antti Aarne and Stith Thompson, by Hans-Jorg Uther, Helsinki, Suomalainen Tiedeakatemia Academia 

Scientiarum Fennica, 2004. 
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Problema este că această resemantizare se realizează pe un fond al experienţei religioase 

indistincte, în care sacralizarea astrelor este în acelaşi timp sinonimă cu întinarea astrelor. În 

acest sens, conceptul de hierofanie intră în conflict cu legile tabuului. Această viziune este 

exprimată în gesturile eroinelor (mama împăratului/surorile geloase) din basmele analizate în 

acest capitol. Ele sunt reprezentări ale unei lumi originare, a cărei perfectibilitate nu acceptă 

definitivarea prin simbol a sacralizării elementelor celeste, întrucât simbolul, prin definiţia sa, 

uneşte planurile pe care se fundamentează sentimentul sacrului. Simbolul nu poate decât să 

distrugă viziunea originară asupra cosmosului şi, evident, să impună o nouă cosmogonie.   

Noua cosmogonie este evidenţiată, în cazul basmelor de faţă, prin imaginea copiilor însemnaţi 

cu semne astrale pe corp sau frunte. Aceştia asimilează elementele prin care era identificată 

divinitatea celestă, şi pe care se fundamenta cosmologia iniţială din lumea eroinelor negative. 

Problema este că asimilarea prin simbol a acestor manifestări ale sacrului este percepută de 

elementele cosmogoniei primare ca o ameninţare la ontologia sa, ceea ce duce la conflictul creat 

între cele două ordini religioase. 

Prima doreşte să menţină valorile sacre iniţiale, în sensul menţinerii unei indisctincţii a 

lumilor, cea de-a doua diferenţiază şi asimilează cele două planuri şi elementele acestora, creând, 

în mod natural, o nouă cosmologie. La nivelul narativ, copiii minunaţi sunt născuţi de regină, 

purtând soarele, luna, stelele pe corp; mama împăratului sau surorile geloase vor să ucidă sau să 

alunge copiii. Conflictul dintre cele două lumi nu îşi găseşte modalitatea de a funcţiona decât în 

nivelul imaginilor şi al simbolurilor. Eroinele sunt imaginea unei lumi ameninţate de simbolurile 

unei cosmogonii noi. Tensiunea care se creează între cele două lumi nu duce decât la violenţa pe 

care o revendică mecanismele interne ale sacrului. Violenţa dintre lumea iniţială şi cea nouă este 

şi în acest caz o permanenţă a renaşterii.  

Cel de-al patrulea capitol al tezei analizează un motiv universal: Cucerirea zânei. Motivul 

este complex şi a presupus selectarea, în acelaşi corpus, a mai multor basme-tip care au în centru 

imaginea zânei, dar şi existenţa aceluiaşi nucleu narativ: prejudiciul narativ: furtul zânei; drumul 

parcurs de erou/probele spre cucerirea zânei; uciderea de către eroul salvator a fiinţei care fură 

zâna; rezolvarea prejudiciului narativ: cucerirea zânei. 

În spatele nucleului narativ comun, este dezvăluit fondul păgân al figurii mitice a zânei. 

Aceasta nu mai apare doar ca reprezentarea solară, a idealului de frumuseţe feminină a basmului 
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popular, ci şi expresia mitică lunară, în care sunt adunate o serie de trăsături nocturne, chtonice, 

demonice, legate de lumea morţii, a vrăjitoriei şi a destinului. Imaginea zânei devine 

ambivalentă, ca şi celelalte figuri din capitolele anterioare, iar explicaţia constă în procesul de 

asimilare a unei divinităţi feminine orginare cu atributele altor figuri mitice. La un moment dat, 

în interiorul acestui capitol, am încercat să definim natura mitică a zânei Ileana Cosânzeana, 

pornind de la un prototip autohton al zânei, în care se regăseau atât divinităţi ca Diana, Hestia, 

Luna, Hecate, Parcele sau ―bunele doamne‖ ale mitologiei occidentale,  cât şi Ielele, Zânele sau 

Ursitoarele din mitología românească. 

Caracterul universal al acestei figuri a fost susţinut şi de ritualurile comune, regăsite în culturi 

atât de diferite, având în central lor acele Sfinte, a căror identitate am încercat să o lămurim cu 

privire la mesele ritualice dedicate unor zeităţi misterioare cărora unele minorităţi româneşti încă 

se mai închină. 

Cu alte cuvinte, motivul răpirii zânei depăşeşte cu mult nivelul basmului, el trece cu mult în 

spaţiul antropologiei şi al istoriei religiilor, întrucât zânele şi vulnerabilitatea acestora trădează, 

de fapt, altceva, şi anume un ansamblu sacru originar care a fost asimilat/resemantizat.  

Al cincilea capitol al tezei este intitulat Anexe şi este constituit pe încă două motive similare 

motivului central al tezei, cel al furtului astrelor, şi anume: Rochiţele minunate ale zânei şi 

Furtul puterilor eroului de către o fiinţă fabuloasă. Primul motiv este construit pe un nucleu 

narativ ce are în vedere prejudiciul narativ, exprimat în imaginea eroinei fugare din cauza 

tatălui/mamei vitrege; deghizarea eroinei în cele trei rochiţe cu semne astrale sau naturale /în 

haina de lemn/în blana de animale; eliminarea eroului negativ (tatăl, mama vitregă); rezolvarea 

prejudiciului prin căsătoria eroinei cu prinţul.  

Cel de-al doilea motiv are ca prejudiciu narativ furtul puterilor/vinelor/inimii eroului care 

sunt ascunse de o fiinţă fabuloasă (zgripţuroaică, zmeu, zâne etc.); o etapă intermediară: lupta 

cu zmeii/fiinţa fabuloasă; rezolvarea prejudiciului: recuperarea puterilor.  

În cazul basmelor din acest capitol, este importantă, în primul rând, simbolistica astrală în 

care sunt implicate rochiţele eroinei. Acestea conduc la un izomorfism al celestului, acvaticului 

şi vegetalului, ceea ce integrează pe eroina care le poartă în aceeaşi categorie a zânei definite în 

analiza motivului Cucerirea Cosânzenei. Problema este că interpretările asupra acestui motiv au 
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forţat mult mitul Aurorei
13

 urmărită de tatăl/fratele incestuos sau teoriile ritualiste
14

, eludând din 

câmpul analizei dialectica ambivalentă a sacrului în care este implicată eroina. 

Reprezentată de obicei prin simboluri ale unităţii cosmice, eroina basmelor din acest 

corpus este o imagine a vulnerabilităţii unui principiu sacru originar. Ea are acelaşi 

comportament mitic ca şi astrele din primul capitol. Aşa cum astrele sunt ascunse în grotă sau în 

culă, Cenuşăreasa şi Peau d’Ane resimt nevoia de a-şi proteja adevărata valoare sacră, 

vulnerabilă în faţa profanului şi a schimbării pe care acesta o poate produce. Dincolo de 

interpretarea Cenuşăresei ca Auroră sau ca simbol integrat unui ritual de reînnoire a 

anului/anotimpului, imaginea sa reprezintă prin manifestările exterioare (raportul lumină-

întuneric, cenuşă-rochiile luminoase) o dialectică a sacrului originar pus în faţa unei permanenţe 

a reînnoirii pe care încearcă să o evite.  

Eroina din basm este nevoită să fugă de tatăl său, deoarece ea poartă semnele ordinii 

vechi, însă pe care le va resemantiza prin căsătoria cu eroul. Gestul incestuos al tatălui este, în 

acest plan, justificabil prin nevoia tradiţiei de a-şi conserva valorile. Incestul  devine o instituţie 

care apără semnele unei lumi iniţiale, puse în faţa reînnoirii din interior, nu în mod violent, ci 

natural. 

Al doilea corpus de basme are în centru un motiv similar, ca şi comportament mitic, 

primului motiv din lucrarea de faţă, deoarece eroul, ca şi actant, devine un element pasiv, ca şi 

astrele ce sunt furate de zmei. Pentru a înţelege valoarea motivului furtului puterilor, acesta 

trebuie integrat în dialectica motivului iniţial, cel al furtului astrelor, apoi asociat ordinii eroului 

solar în căutarea şi verificarea nemuririi. 

Concluziile tezei Motive precreştine în basmul popular românesc accentuează viziunea 

de la care a pornit acest demers hermeneutic, acela că niciun efort interpretativ nu poate dezvălui 

finitudinea « magmei incomprehensibile »
15

 a mitului şi a basmului popular. Ceea ce a reuşit 

lucrarea de faţă a fost să realizeze o clasificare a basmelor populare româneşti şi străine în 

                                                             
13 Max Muller, Mythologie comparée, edition établie, présentée et annotée par Pierre Brunel, Paris, Editions Robert 

Laffont, 2002. 

14 Saintyves, Pierre, Les Contes de Perrault et les recits paralleles (leurs origines). En marge de la legende doree. 

Songe, miracles et survivances. Les Reliques et les images legendaires. Edition etablie par Francis Lacassin, Paris, 

Editions Robert Laffont, 1987. 

15 Philippe Walter, op.cit., p.49.  
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funcţie de anumite motive recurente care, interpretate la nivelul instrumentelor imaginarului, scot 

în evidenţă fondul păgân al ideologiei creştine care a asimilat figuri mitice în mitologia sa.  

În această mitologie creştină, figurile păgâne au reuşit să supravieţuiască tocmai prin 

asimilare. Ele stau ascunse în substratul basmelor populare, care nu mai sunt doar  modalitatea 

de a educa spiritul sub semnul legilor istorice antitetice ale Binelui şi Răului, ci mai ales un mod 

de a păstra vie istoria anistorică a omului arhaic, în care orice principiu se defăşoară sub semnul 

ambivalenţei şi a permanentelor resemantizări ale ordinilor sacrului. 
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