
SACRU "I PROFAN

ÎN BASMELE BULGARILOR "I ROMÂNILOR

Paula T8n8sescu

Bucure!ti

Trebuie s" ne obi!nuim s" accept"m hierofaniile oriunde, în orice sector
al vie$ii fiziologice, economice, spirituale sau sociale. În definitiv, noi nu !tim
dac" exist" ceva – obiect, gest, func$ie fiziologic", fiin$" sau joc etc. – care s" nu
fi fost vreodat" transfigurat în hierofanie, undeva, în cursul istoriei umanit"$ii. 

(Mircea Eliade) 
1

În cuvântul înainte la al s"u Tratat de istorie a religiilor Mircea Eliade îl
cita pe Roger Caillois, care afirma c" "În definitiv, despre sacru în general,
singurul lucru ce se poate afirma în mod valabil este con#inut în îns"!i defini#ia
termenului: !i anume c" el se opune profanului. De îndat" ce te str"duie!ti s"
precizezi natura, modalitatea acestei opozi#ii, te izbe!ti de cele mai mari
obstacole. Oricât de elementar" ar fi, nici o formul" nu este aplicabil"
complexit"#ii labirintice a fenomenelor."2 Aceast" constatare este perfect
justificat" în cazul basmelor, care îngem"neaz" o mas" polimorf" de tradi#ii,
credin#e, ritualuri magice, realit"#i cotidiene, fenomene lingvistice !i sociale. Ceea
ce ast"zi ne apare ca profan reprezint" de fapt gesturi, formule, incanta#ii sacre, a
c"ror semnifica#ie s-a pierdut, s-a estompat în timp sau s-a reactualizat ca urmare
a schimb"rilor pe plan religios, economic !i social. În plus, în basme se reg"sesc
elemente vechi mitologice !i religioase ("resturile hierofaniilor dec"zute"3),
transmise incon!tient sau inten#ionat, laolalt" cu momente onirice, produse pure
ale imagina#iei, influen#e psihologice individuale !i ale subcon!tientului colectiv,
stereotipii de limbaj !i realit"#i socio-economice, supersti#ii, toate aflate într-o
rela#ie de simbioz" !i ca atare dificil de separat. Fata care folose!te apa vie ca
element regenerator este Kore a!a cum o vede Jung, martora unui sacerdo#iu
disp"rut, produsul fanteziei povestitorului, Zei#a Mam" prezent" la toate
civiliza#iile, modelul femeii superioare, un reflex al realit"#ii sociale a vr"jitoarelor
satului, o reprezentare alegoric" a figurii mamei sau toate acestea la un loc? 

Încercând s" dezv"luie morfologia schimb"toare a sacrului, Mircea Eliade
cerceta hierofaniile cosmice (Cerul, Apele, Pamântul, Pietrele), pe cele biologice
(vegeta#ia !i agricultura, sexualitatea, soarele, ritmurile lunare), topice (locuri
consacrate, temple), ajungând pân" la mituri (mitul cosmogonic, mitul
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androginului, mituri de construc#ie, de ini#iere !i ini#iere) !i simboluri. Toate
acestea eviden#iaz" atât o modalitate a sacrului, cât !i un moment istoric, o situa#ie
a omului în raport cu sacrul. Atunci când într-un basm ca Frumoasa Lumii,
Viteaza Lumii4 personajul principal feminin ac#ioneaz" ca sacerdot, acest fapt ne
dovede!te c" femeia este considerat" ca mediatoare între cele dou" lumi, la alt
nivel fiind o reprezentare fidel" a Zei#ei Mame, dar în acela!i timp ne dezv"luie
momentul istoric când efectiv femeia putea îndeplini rolul de preot. "Sacrul se
manifest" întodeauna într-o anumit" situa#ie istoric"" spune M. Eliade5. Într-o
perioad" mai recent" ideea femeii în ipostaz" sacerdotal" a devenit odioas", sub
influen#a mentalit"#ii patriarhatului !i a cre!tinismului. Ca urmare, eroina din
basmul la care facem referire e prezentat" ca un monstru, o creatur" în afara firii !i
a legilor omene!ti, care are nevoie de un personaj masculin pentru a accede la un
statut acceptat social, cel de so#ie (de altfel, primul lucru pe care i-l cere fiul de
împ"rat este s" nu mai fie viteaz", adic" r"zboinic"). Dac" ar trebui s" alc"tuim o
fi!" acestei figuri feminine, ar ar"ta astfel:

  Nume \ 
Apelative

Frumoasa Lumii, Viteaza Lumii

Vârst"  "De-o ve!nicie"6

Loca#ie "T"râmu Mun#ilor Vine#i"7, într-o structur" corespunz"toare
schemei de mai jos (unde primele trei cercuri desemneaz"
incintele exterioare ale primilor gardieni – gr"dinarii, urm"toarele
trei pe iepure, coco! !i cal – a doua echip" de gardieni, iar
p"tratul camera unde doarme eroina): 

Înf"#i!are "O fat" care nimeni nu i-a v"zut chipul", cu p"rul de aur "pân" jos
în c"lcâie"; fiul de împ"rat le!in" când o vede, c"ci e " prea
frumoas""8

Comporta-
ment

"Ea niciodat" nu s-a luptat de fa#" cu du!manul sau s" dea piept.
Ea venea nopatea prin puterea calului !i a palo!ului, ea noaptea o
f"cea zi. Ea omora tot ce g"sea în cale. Nu avea încredere-n
oameni, nu avea încredere-n b"rba#i decât numai prin vitejie.
Nimini nu putea s"-i stea în fa#" c" datorit" palo!ului [...] nu
putea s-o omoare nimeni !i totodat" nimeni n-o vedea când
palo!u-l avea în mân"."9

"Dac" d" din mâini !i dân picioare, înseamn" c" doarme. Dac" st"
lini!tit" [...] e treaz"."10
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Func#ii
îndeplinite

k împ"r"teasa Mun#ilor Vine#i
k profet – "!tia tot ce se întâmpl""
k paznic la hotarul cu împ"r"#ia oamenilor, pe care îl delimiteaz"
tr"gând o brazd" cu vârful palo!ului
k sacerdot: "la cap"tul patului, la cel patru col#uri, avea patru
prescuri, patru lumân"ri aprinse !i patru pahare cu vin. Când ea s"
scula din somn, mânca prescurile, bea vinul, stingea lumân"rile !i
p" urm" pornea în haiducie"11; "ardea lumân"rile pentru sufletele
care le omora"12

k so$iea fiului de împ"rat, dup" ce îi înmâneaz" palo!ul ce o
calific" de r"zboinic"

Patrimoniu Animale: iepure, coco!, cal înaripat !i cu potcoave de aur
Obiecte: palo! fermecat, bici de foc, trei mere de aur

Ce se poate deduce de aici? Frumoasa Lumii este cu adev"rat un personaj
sacru, c"ci pe de o parte îndepline!te cele trei func#ii ale divinit"#ii (sacerdot –
împ"rat – profet), iar pe de alt" parte este clar desemnat" ca apar#inând
domeniului sacrului prin faptul c" este ie!it" din comun – !i, dup" cum afirma cu
îndrept"#ire M. Eliade, "o hierofanie presupune o alegere, o deta!are net" a
obiectului hierofanic, în raport cu restul înconjur"tor", !i prin urmare "tot ceea ce
este insolit, singular, nou, perfect sau monstruos devine un recipient pentru for#ele
magico-religioase"13. Este evident c" personajul feminin în discu#ie iese din sfera
normalului, atât din punct de vedere al inventarului pe care îl posed" !i al
înf"#i!"rii in punctul de vedere al pozi#iei sale sociale. C"s"toria cu fiul
împ"ratului reprezint" hierogamia care restaureaz" pacea !i ordinea, timpul mitic
din illo tempore, regenerând lumea (ca dovad", abunden#a osp"#ului din final). Iar
din punct de vedere al societ"#ii problema fetei amazoane, statut inacceptabil, !i
cea a femeii-preot sunt rezolvate tot prin transformarea fetei în "so#ie dreapt"", !i
prin gestul fiului de împ"rat, care mâncând prescurile !i bând vinul îi preia func#ia
de preot.

Basmul bulg"resc cel mai apropiat de Frumoasa Lumii, Viteaza Lumii este
N-5.(-2- ]),?- 4E,(&3,)6a – Hainenegre, fata lamiei14. În ambele basme,
personajul principal feminin este o fiin#" temut", ce ucide pe to#i cei care se
apropie de t"râmul ei – c"ci persoana divin" este inaccesibil" celor neini#ia#i. În
ambele fiul împ"ratului se apropie de ea când doarme !i o apuc" de p"r – p"rul
fiind depozitarul puterii omului, simbol solar (c"ci e de aur) !i, atunci când este
împletit, simbol al ordinii, culturii !i cosmicit"#ii. Fata "s"lbatic"" este domesticit"
de erou !i se poate integra ordinii sociale prin adoptarea statutului de so#ie. În
ambele fata îi d" eroului o imagine a propriei persoane a c"rei pierdere atrage
nenorocire – o reprezentare profan", o icoan" care men#ine permanent" leg"tura
cu sacrul. La fel, exist" o similitudine a loca#iei, fiind vorba de aceea!i structur"
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de sanctuar, de Centru al Lumii. În basmul românesc se sugera existen#a unei
gr"dini, pe când în cel bulg"resc spa#iul consacrat Frumoasei Lumii este P"durea
Trandafirilor, floare mistic" care prin îns"!i forma ei sugerez" concentricitatea !i
care, împreun" cu simbolul p"rului, legat de vegeta#ie !i asimilat ploii, o
desemneaz" pe eroin" drept zei#" a vegeta#iei, implicit a fertilit"#ii. La aceasta se
poate ad"uga men#iunea povestitorului basmului românesc c" palatul Frumoasei
Lumii se afla într-o mla!tin" !i numele eroinei din basmul bulg"resc, care
sugereaz" apartenen#a acesteia la lumea:subp"m"ntean", la for#ele telurice !i o
calific" drept Zei#" Mam". Pentru întregirea portretului, a se vedea fi!a lui
Hainenegre:  

Nume\
Apelative

Hainenegre, fata lamiei

Vârst" Neprecizat", dar !i aici împ"ratul cel b"trân o cunoa!te pe fat" de
mult

Loca#ie P"durea Trandafirilor, unde are un palat înalt, f"r" poart", ambele
reprezentate mai jos de primele dou" cercuri; al treilea este
camera lui Hainenegre. 

Înf"#i!are Poart" haine negre. Fiul împ"ratului se minuneaz" de frumuse#ea
ei. 

Comporta-
ment

E foarte puternic" !i însp"imânt"toare, ucide oamenii care îi
încalc" teritoriul. Chiar !i fra#ii ei se tem c" îi va mânca. 

Func#ii
îndeplinite

•St"pâna !i p"zitoarea P"durii Trandafirilor
•So#ia fiului de împ"rat 
•Preveste!te viitorul
•Fiic" a lamiei, 

Patrimoniu Implicit, trandafirul 

Personajul sacru feminin apare în ipostaze foarte asem"n"toare în basmele
române!ti !i bulg"re!ti tip "Cenu!"reasa" !i "Fata babei !i fata mo!neagului",
unde îndepline!te rolul de p"zitoare a esen#elor divine, preoteas" a sanctuarului
vetrei, torc"toare a destinului !i regeneratoare a Universului. Desf"!urarea ac#iunii
nu este aceea!i, dar eroina iese în afara realit"#ii în acela!i mod, pe plan social
prin statutul s"u de orfan", pe plan mitico-religios prin faptul c" reu!e!te
comunicarea între cele dou" lumi !i revigorarea lumii, pe plan simbolic prin aceea
c" este posesoarea cornului abunden#ei, a ve!tmintelor cere!ti !i a puterii de a lega
!i dezlega dat" de fus sau de boabele ce trebuie alese, pe plan psihologic prin
statutul de aspirant" la statutul de femeie. Toate acestea sunt modalit"#i de acces
la sacralitate, hierofanii la nivele diferite, dar complementare. Chiar în
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eventualitatea unei interpret"ri psihologizante, individua#ia sau recunoa!terea !i
acceptarea propriei structuri psihice pot fi considerate tot acte divine, c"ci ele
realizeaz" o ini#iere în condi#ia uman" !i o recâ!tigare a unit"#ii primordiale.

Un nivel diferit de sacralitate e reprezentat de personajele feminine negative
unde de fapt se manifest" ambivalen#a sacrului. Dup" cum ar"tam în lucrarea
anterioar", în cazul acestora exist" diferen#e între basmele române!ti !i cele
bulg"re!ti. Personajele negative cel mai des întâlnite sunt ma!tera, baba –
vr"jitoare iscusit" !i femeia ce se substituie eroinei, la care se adaug" baba ce o
transform" pe fata cea bun" într-o fiin#" solar" de aur !i pe fata cea rea într-o
emana#ie infernal" sau o distruge. În basmele bulg"re!ti baba aceasta este
asem"n"toare Mumei P"durii din basmele române!ti: ,,p"rul ei gri-verziu era
foarte rar, dar lung !i vântul îl sufla în toate p"r#ile c" sem"na a p"ianjen. Nasul îi
era ascu#it, unghiile lungi !i ascu#ite, iar pe um"r îi st"tea o bufni#"” (basmul
bulg"resc Fata de aur)15. A!a cum reiese explicit din text sau implicit din ac#iunea
babei, ea poate fi vr"jitoare, poate fi bun" !i poate fi rea. Ea face bine în m"sura în
care o r"spl"te!te pe fata cea bun", dar !i precipitând ac#iunea (atunci când o face
pe fat" s" coboare din copac ca s" se m"rite cu feciorul împ"ratului). Baba din
basmele de tip Fata de aur este desemnat" ca sfânt", textual !i prin atributele sale.
Ea corespunde Marii Zei#e Mame. Ea locuie!te în p"dure, deci într-o alt" lume,
este st"pâna !i ,,mama” jivinelor htoniene (!erpi, balauri, !opârle, broa!te,
!oareci). Culege ierburi !i apare ca st"pân" a apelor !i a cornului abunden#ei, c"ci
ea este cea care îi d"ruie!te fetei cele bune toat" bog"#ia p"mântului. În basme
este înlocuit" uneori de !arpe, urs, Maica Domnului, Samodiv" sau Lamie,
simboluri ale fertilit"#ii, ale zei#ei mame !i ale puterii htoniene. Fiind st"pâna
!erpilor este !i st"pâna regener"rii universului, lucru reliefat !i de culorile care îi
sunt asociate, culori ce corespund fazelor lunii, iar pe alt plan –emo#ionalului !i
ra#ionalului, c"ci apa aflat" în st"pânirea ei este alb", ro!ie sau galben", neagr" sau
albastr". Ca st"pân" a !erpilor este nu numai zei#a fertilit"#ii, dar, într-un fel,
asemenea marilor zei#e ale feminit"#ii, androgin", c"ci !arpele este simbol falic.
Ea îi recomand" fetei s" nu se sperie de ei !i s" se împrieteneasc", ac#iune
echivalent" accept"rii celuilalt, principiului masculin. Fata face chiar mai mult,
c"ci î!i ofer" propriul colier animalelor htoniene. S" ne amintim de tradi#ia
medieval" a Sfintei Marta, care î!i ofer" brâul ei virginal balaurului. Baba
binevoitoare o ucide pe fat" prin scufundarea în ap" !i prin confruntarea cu
aspectele infernale, dar, în acela!i timp, o purific" !i o ini#iaz" în misterele
feminit"#ii !i ale propriei personalit"#i. Ma!tera, de!i din punct de vedere moral !i
etic este un personaj malefic, provoac" tot o ini#iere, un proces înc"rcat de
sacralitate, c"ci ea o for#eaz" pe fat" s" toarc", s" g"teasc" – cerin#e indispensabile
fetei de m"ritat !i s" aleag" semin#ele din gunoi sau s" albeasc" lâna neagr",
ac#iune sinonim" separ"rii propriei fiin#ei !i purific"rii, trecerii spre transcendent.
Psihologic se poate spune c" are loc un proces de individua#ie, care apare !i în
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basmele cu fata r"zboinic", când ea aduce simbolul masculin al apei vii, iar dup"
transformarea în b"iat –simbolul feminin al m"rului de aur (iar în mod tradi#ional,
tot ceea ce #ine de uman este sacru). Afirmam atunci c" personajele uzual
considerate negative, pân" !i ma!tera sau #iganca, nu sunt astfel, c"ci de fapt ele
reprezint" „motoarele„ devenirii eroinei. Fiind diforme, str"ine sau excep#ionale
ele se calific" de la bun început pentru categoria de sacru. Ad"ugând rolul jucat de
ele, de precipitare a ac#iunii cu efecte benefice la nivel cosmic, avem m"sura
valorii lor. Sacrul nu e nici bun, nici r"u, este totul, este unitatea contrariilor.  

Exist", desigur, !i personaje auxiliare pozitive (donatoarea, ajutoarea, fata
de împ"rat) – sau mai bine zis personaje auxiliare conven#ional pozitive, conturate
printr-un singur detaliu !i care cel mai adesea se „pierd” pe parcursul desf"!ur"rii
ac#iunii, rolul lor fiind acela de a justifica ac#iunile personajului principal !i de a-i
poten#a calit"#ile, sau de a reprezenta paredrul eroului\eroinei. $i acestea particip"
la ideea de sacru, c"ci se remarc" prin însu!iri excep#ionale, sau sunt posesoarele
obiectelor sacre ori apar#in celeilalte lumi. Rezultatul este acela!i, regenerarea
micro- !i macrocosmic". Chiar fata babei apar#ine spa#iului sacru. Din punct de
vedere psihologic !i mitologic, ea este efectiv latura negativ" a fetei celei bune,
partea care trebuie neantificat" sau cel pu#in redus" la starea de neputin#". ”Una
din particularit"#ile figurilor psihice este aceea de a fi duble, sau, cel pu#in,
capabile de a se dedubla. În orice caz, sunt bipolare !i oscileaz" între semnifica#ia
lor pozitiv" !i cea negativ"”16.    

Se poate pune întrebarea ”oare toate elementele basmului apar#in spa#iului
sacru? ”

Se poate face o delimitare clar" între sacru !i profan? Pe de o parte nu,
fiindc" la origine personajele ( Frumoasa Lumii, Cenu!"reasa, Ileana, Ghiul
Iordana, lamia, ma!tera), spa#iile (p"durea, lumea subteran", turnul, palatul,
vatra), obiectele (merele de aur, fusul, cupa), animalele (calul, coco!ul, pisica) !i
evenimentele (ini#iere, nunt", moarte, transform"ri în\din specii vegetale sau
animale) din basm sunt modalit"#i ale sacrului, ca !i – sau cu atât mai mult
limbajul – lucru mai pu#in evident în basmele bulg"re!ti, dar bine reliefat de cele
române!ti.   

$i totu!i, latura profan" a basmelor se manifest" simultan cu cea sacr".
Lasând la o parte mentalitatea modern" asupra basmelor – n"scociri pentru copii,
profanul constituie o parte important" a acestora. 

Arhitectura din basme este cea a satului tradi#ional, adesea palatul
împ"ratului nedeosebindu-se de casa omului obi!nuit. La fel se poate spune
despre comportament social !i rela#ii interumane, hran", îmbr"c"minte, via#a
cotidian". Basmele sunt din acest punct de vedere adev"rate documente istorice ce
vorbesc despre mentalitatea !i civiliza#ia unui popor, ca !i despre schimb"rile
economice, politice !i sociale ap"rute. Basmul înregistreaz" !i evolu#ia limbii,
neologismele de pild", uneori chiar în mod con!tient. D"m ca exemplu câteva
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fragmente din culegerea de basme a lui I. Opri!an:
•”Vine alt lupt"tor care n-a asistat acolo”.
•”Pe mas" la împ"rat, unde-i cu mini!triiacolo”.
•”Ei, pe "sta l-a f"cut satelit, - acuma !tim, atuncea nu se !tia- l-a f"cut satelit

pe "la, s" nu se opreasc" nic"ieri. ”
•”$-a pornit în car cu bivoli, se spune, învelit cu rogojini, c-a!a-i la turci”.
•Eroul se duce la ora! s" munceasc" ”ca s" fac" bani ca s" se însoare” !i ”de

câte ori se ducea, de la o întreprindere la alta, ” întâlnea un ”cet"$ean”
care vindea o lad"

•”$i-împ"ratu "sta mare de #ar" !"dea cu ochii p" geam. S" uita la toati
femeile cari trecea la biseric" cu coliv" – c" era de Sâmb"ta Mor#âlor. $i
i-a zis împ"r"tesei: F" împ"r"teasî, vez tu, ci la baba aia b"trân", oarb" de
un ochi, !chioap" de un picior !î uite ce colivu#" urât" are. ”

•Eroul prime!te ”într-o sticlu#" ni!te medicamenti, ce-o fost acolo, fermecati”
•Eroina ”p" unde mergea ea, pardosa locul, f"cea numa !oseli asfaltati !i

numai ci!meli d" aur”, iar eroul ”face contract” s" i se taie capul 
•Frunz"-Verde are ”locuin$"”, alt erou ”se informeaz"” iar altul poarta”

maiou” 
•A fost doi împ"ra#i, doi fra#i. Ace!ti împ"ra#i era unu-n Bulgaria !i unu-n

România. Ro! Împ"rat era-n  România !i verde-Împ"rat era-n Bulgaria 
•”Spânul a dat telegram" c" vine nepotu-so cu sluga dup" el” etc. (s.n.)

În concluzie, morfologia sacrului !i a profanului cuprinde întreg labirintul
umanit"#ii, diferen#a constând în punctul de vedere din care dorim s" privim
basmul. Este de condamnat atitudinea ma!terei sau a femeii invidioase care
devine criminal"; este interesant de urm"rit evolu#ia arhitecturii, a costumului etc.,
este important s" în#elegem procesul de individua#ie prin care trece Cenu!"reasa.
Dar pe de alt" parte, ac#iunea ma!terei este justificat" din punct de vedere ritual,
telegramele !i contractele nu schimb" semnifica#ia basmului iar povestea
Cenu!"resei se termin" prin nunt" – asumarea rolului social – hierogamie –
acceptarea propriului sine masculin , în func#ie de perspectiva pe care o adopt"m. 

NOTE

1. Mircea Eliade, Tratat de istorie a religiilor, Bucure!ti, 1992, p. 30.
2. Mircea Eliade, op. cit., p. 16.
3. Mircea Eliade, op. cit., p. 26.
4. I. Opri!an, Basme fantastice române!ti, 2003, p. 15-33.
5.  M. Eliade, op. cit., p. 22.
6. I. Opri!an, op. cit., p.  15-33 passim.
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7. I. Opri!an, op. cit., p.  15-33 passim.
8. I. Opri!an, op. cit., p.  15-33 passim.
9.  I. Opri!an, op. cit., p. 29.
10.  I. Opri!an, op. cit., p.  21.
11. I. Opri!an, op. cit., p. 21.
12.  Opri!an, op. cit., p. 30.
13. M. Eliade, op. cit., p. 32.
14. KE'>-,*?- (-,&3(- F&)G.: . F,&G-(BCJJ), vol. 6, Sofia, 1982, p.

81-87. 
15. Krasimira Bajcinska, %*.6&'&>./)*?-2- 5E3,&*2 (- F,.?-G?-2-

'^'-2(&2& 5&5./)' (Profunzimea psihologic" a basmului ,,Fata de aur”), în
"U/0)*);*7/ -0+3(8-+/</",  Sofia, 2001, p. 155-168.

16. C. G. Jung, Contribu$ie la aspectul psihologic al figurii zei$ei Kore, în
Copilul divin. Fecioara divin", Timi!oara, 1994, p. 251.
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