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CRITICÃ, ISTORIE SI TEORIE LITERARÃ
Paul Calmac*
Identitãti caracterologice ale personajelor-arhetip din basmele
populare în spatiile culturale roman si german
Pe fondul crizei de identitate a sfarsitului de secol 18, un moment
marcat profund de Revolutia Francezã, cultura europeanã devine vocea,
strigãtul de durere al laicizãrii epocii clasice si al revolutiei industriale.
Evolutia fireascã a omenirii spre epoca modernã nu este curand îmbrãtisatã
de pãtura socialã a acelor vremuri. Dezvoltarea urbanisticã are un impact
brutal asupra tuturor domeniilor culturale: poezia si arta plasticã, istoria si
stiintele naturii, etnografia si psihologia, filosofia si medicina, politica si
religia. Toate aceste domenii ale artei sunt îmbrãtisate de romantici prin
crearea contradictiei antagonice fatã de epoca clasicã. Goethe, unul dintre
militantii acestui curent nou format, afirma: « Clasic e ceea ce e sãnãtos,
romantic ceea ce e bolnav ».
Pentru romantici, visul, nostalgia, magicul, feericul si fantomaticul sunt
forte ale subconstientului si ale inconstientului. Natura umanã este cheia
întelesului existentialismului, un univers în care « eul », ca personalitate
volitivã si activã, devine creator al lumii în viziunea lui Fichte. Aceastã lume
rãstoarnã absolut toate dogmele pe care clasicii le respectau cu strictete.
Viata si idealul se divizeazã, astfel cã individul se exclude din realitate
împreunã cu visele si idealurile sale umane. Astfel se creioneazã pentru
prima oarã suferinta spiritualã existentialã. Nu doar burghezia este pentru
romantici o problemã, ci întreaga realitate pe care acestia o vãd ca fiind
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periculoasã, demonicã. Astfel, ei vor pretui muzicalitatea si vor privi cãlãtoria
ca pe o fugã sau ca pe o scãpare din realitatea cotidianã. Ceea ce este
necunoscut, strãin îl poartã pe romantic spre durere, spre suferinta
lumeascã, spre deslusirea tainelor iubirii care nu
* Paul Calmac este doctorand si profesor de Limba Germanã la Col. Ec. ,,Virgil
Madgearu” din Bucuresti.

poate fi tratatã decat prin moarte. Lupta panã la epuizare este sacrificiul
suprem. Este jertfa adusã umanitãtii pentru a mentine echilibrul naturii. În
primul rand, individul se izoleazã si îsi creeazã o lume condusã dupã alte
reguli decat cele lumesti. Creatia literarã romanticã amestecã formele:
drama înclinã spre epopee, povestirea spre basm. Astfel, esenta omului nu
se poate împlini în aceastã lume, ci doar în nemãrginire. «Floare albastrã »
devine un simbol al infinitului, iar muzica era atmosfera cea mai intimã a
poetului.
Dintr-un alt punct de vedere, identificãm la romantici o crizã de
încredere în realitate. Ca efect, eroii se rãzvrãtesc, deoarece se considerã
învinsi în viatã, speriati de ea, neîncrezãtori si, de cele mai multe ori,
nepãsãtori. În acest context, portretistica eroilor din creatiile romantice din
secolele 18 si 19, inclusiv, sau mai ales, din literatura popularã cultã, se
contureazã prin relatia directã cu natura. Singurul refugiu primordial este
decorul variat, un element fundamental în constituirea uman valoricã, alta
decat la clasici, unde spatiul este restrans, îngust, lipsit de perspective.
În literatura popularã cultã, deschiderea cãtre spatiu atinge conotatii
extreme, fantastice, miraculoase. Pentru a sarja prezenta unei caracterologii
emblematice, prin acest raport om-naturã, autorii romantici nu se pierd în
detalii descriptive, precum naturalistii, ci urmãresc gigantescul, combinand
atat imagini reale, cat si supranaturale. Comparativ, în spatiul romantic
romanesc al creatiei populare culte, elementele descriptive apartin
fantasticului, ca o proiectie dinspre natura teluricã cãtre cea cosmicã.
« S-o luat încetisor s-o intrat în Pãdurea ast’ de aur.
A mers vo trei zile si vo trei nopti la un palat, asa de frumosu-i, de nu
te-ndurai sã te uiti la dansul. S-a auzit un cantec asa de jele, de i-o rupt inima
»1.

1

Cãlin Nebunul, Mihai Eminescu, Opere, pg. 1104, Academia Românã – Univers
Enciclopedic, 1999.
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Dupã cum se poate observa, la poetul roman, fantasticul din
prezentarea decorului este sumar, doar punctat în derularea naratiunii.
Eminescu scoate în evidentã detaliul, deoarece particularitatea descriptivã
ia amploare, prin spatialitate si temporalitate, în mod decisiv, prin forta
epitetelor: « pãdurea de aur », « un palat, asa de frumosu-i… (în sensul de
impunãtor, nemaiîntalnit, nemaivãzut)». Aceastã restrangere descriptivã
lasã loc capacitãtii de identificare a elementelor caracterologice din portretul
personajului principal. Astfel, Cãlin Nebunul, prin libertatea sa de miscare
într-un spatiu amplu si imaginar, evidentiazã puterile unui erou
supranatural, definite prin curaj, întelepciune, instinct, simt combativ pentru
exterminarea rãului.
În altã parte întalnim aceeasi modalitate descriptivã, dar cu efect
semantic diferit: « Si se iau ei si pornesc. Mergand ei printr-o pãdure,
aproape de curtea-mpãratului, o cules Cãlin Nebunul o basma de alune.
Ajungand la poartã, a auzit un vuiet mare » 2 . În acest scurt fragment,
epitetele de la superlativ au dispãrut cu desãvarsire. Asadar, cu cat
personajul eminescian se apropie de epilog, în sensul împlinirii pozitive a
obiectivului, decorul devine, sau redevine, teluric, context ce determinã, în
aceeasi mãsurã, restabilirea personajului prin transformarea lui din supraom
în om. În cazul lui Cãlin Nebunul, odatã cu împlinirea sentimentului de
dragoste, prin desãvarsirea lui, calitãtile umane ajung sã fie cele firesti, în
favoarea binelui.
Revenirea la normalitatea teluricã, prin identificarea relatiei speciale
dintre spatiu si personaj, este definitã de cãtre teoreticianul Georges Poulet
în termeni exacti: « O iubire infinitã n-ar putea sã se manifeste într-un loc
finit. Ea are nevoie de spatii – infinite – pentru a se exprima si a se face
simtitã… Trebuie deci ca ea sã se manifeste la infinit în cea mai micã clipã cu
putintã, fãcandu-mã în stare – în fiece clipã – sã le percep pe toate celelalte.
Ea este de douã ori infinitã cãci sufletul meu este o sferã infinitã asezatã întrun centru » 3 . Raportul finit-infinit la Eminescu, în proza de inspiratie
popularã, este un element romantic, fundamental, si inovator în acelasi
timp, atat în constructia narativã a basmului, cat si în caracterizarea
pesonajului principal, a eului încorsetat într-un spatiu imaginar, cu elemente
fantastice.

2
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Ibidem, pg. 1105.
3
Metamorfozele cercului, Georges Poulet, pg. 14, Editura Univers, 1987.

Din aceastã ultimã perspectivã, ganditorii romantici germani, precum
Johann G. Fichte, sustineau cã omul îsi poate identifica eul, în sensul regãsirii
lui, numai în univers: « Datoritã eului se constituie imensa ierarhie care
merge de la firul de iarbã panã la îngerul serafim; în ele se situeazã întreaga
lume a spiritelor si omul se asteaptã, pe bunã dreptate, ca legea pe care el
însusi si-o dã, dand-o în acelasi timp si acestei lumi, sã domine asuprã-i; el se
bizuie, si tot pe bunã dreptate, pe respectarea universalã a respectivei legi,
începand chiar din momentul întemeierii ei. În eu rezidã chezãsia putintei de
a se extinde în afarã de sine, într-o ordine si armonie infinite, în locuri unde
nici una, nici cealaltã nu existã încã » 4. Relatia eu-univers se regãseste în
proza eminescianã. Spatiul narativ depãseste, prin expansiune, teluricul,
tocmai în sensul identitãtii eului în univers.
Viziunea romanticã privind aceastã relationare se regãseste, cu mici
diferente de atitudine culturalã, în proza popularã cultã din spatiul german.
În mod neasteptat, autorii germani de basme populare considerã spatiul
teluric un centru al universului, iar reprezentarea lui se remarcã printr-o
succesiune de imagini reale. « Norii mari pluteau pe cer si se pierdeau în
spatele muntilor, pãsãrile cantau în tufisuri si ecoul le rãspundea. El cobora
încet muntele si se asezã pe marginea unui rau ce spumega, murmurand
peste pietrele ascutite»5. Prin urmare, putem spune cã descrierea fãcutã de
Ludwig Tieck redã un spatiu divers si organizat, sonor si real. Difuzarea
acestei imagini devine proiectia unei structuri de identificare, prin care eul
rãmane mereu punctul central al universului. În basmele romanticilor,
personajul central este de cele mai multe ori creionat ca fiind simplu sau, asa
cum apare Cãlin Nebunul în basmul lui Eminescu, „era prost, sedea-n
cenusã” 6 . Contradictoriu acestei imagini denigratoare, el are abilitãtile
supranaturale ale unui erou. Comparatia din text este fãcutã, prin analogie,
cu fratii sãi, mai întai prin proba arcului. Este cunoscut faptul cã un arcas bun
trebuie sa aibã fortã pentru a întinde bine coarda armei: „O aruncat cel mare
s-o mers vreo douã zile s-a ajuns. O aruncat cel mijlociu si tot asa degrabã a
ajuns. Da’ cand o aruncat Cãlin Nebunul, a mers trei luni de zile, zi si noapte
si de-abia a ajuns.”7. Scopul cãlãtoriei este acela de a le elibera pe cele trei
4

Ueber die Würde des Menschen (Despre demnitatea omului), Sämmtliche Werke,
vol.1, pg. 412, tr.a.
5
Der Runenberg, Ludwig Tieck, pg. 25, Ed. La Spiga Languages, 2002, tr.a.
6
Cãlin Nebunul, Mihai Eminescu, Opere, pg. 1097, Academia Românã – univers
enciclopedic, 1999.
7
Ibidem, pg. 1097.
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fete de împãrat rãpite de zmei, iar rãsplata pentru izbandã este acceptul
regelui de a lãsa fetele sã se cãsãtoreascã cu feciorii. Al doilea test pe care
eroul basmului îl are de dat este acela al iscusintei în luptã. El întalneste
balaurul cel mai puternic, cu opt capete, iar izbanda vine dupã o luptã lungã,
care s-a dat în conditii grele, pe întuneric. În mijlocul ciocnirii dintre cei doi,
o picãturã de sange din urechea balaurului stinge focul pe care Cãlin trebuia
sã-l pãzeascã cu pretul vietii. Pus în dificultate, eroul dã dovadã de
inteligentã. Initiazã o cãlãtorie periculoasã pe care din start nu o poate
sãvarsi. Aceasta, deoarece principalul inamic este timpul, care, în basmul lui
Eminescu, e personificat: „De-cu-searã, Miezu-noptii, Zori-de-ziuã”.
Legandu-i de pom pe cei trei, el opreste astfel timpul. Actiunile lui nu sunt
lineare. Se abate de la planul initial datoritã lãcomiei culinare si este prins de
zmei. Pentru a scãpa cu viatã, apeleazã la un siretlic. El acceptã sã meargã cu
zmeii pentru a o elibera pe fata lui Rosu Împãrat. Odatã ajunsi la portile
castelului, el taie capul zmeilor, salvand-o astfel pe printesã. Se întoarce apoi
pe drumul parcurs initial, elibereazã timpul si se întoarce la fratii lui fãrã a le
povesti întamplãrile.
Viziunea lui Eminescu este aceeasi cu cea a romanticilor din spatiul
german. Personajul sãu se rupe de cotidian, de citadin si merge în naturã,
cãutand aventura, lupta cu dusmanul. Pentru el, societatea este balaurul cu
mai multe capete care înghite si omoarã personalitatea individului, frumosul
si naturalul fiind reprezentate de puritatea fecioarelor. Spiritul este mai
frumos, cu cat primejdia este mai mare. Izbanda împotriva rãului devine o
utopie pentru personajul romantic. Astfel, eroul eminescian, dupã ce
reuseste sã le elibereze pe cele trei fete ale împãratului si sã-i omoare pe
zmeii care le-au rãpit, este trãdat de fratii lui care-i taie picioarele si-l lasã
singur în pãdure. Aceastã trãdare este o interpretare a realitãtii sociale pe
care romanticul o exprimã în mod indirect, ca o revoltã împotriva
existentialului. El nu se dã bãtut si reuseste sã ajungã la un palat frumos,
acolo unde-si întalneste alter ego-ul: un voinic fãrã maini pe care le-a pierdut
în lupta cu zmeii. Împreunã cu aliatul sãu amandoi îsi recapãtã membrele si
apoi reusesc sã se alinieze normalitãtii. Voinicul care nu avea maini se va
cãsãtori cu fata Împãratului Rosu, iar Cãlin se întoarce acasã, acolo unde fratii
lui îsi continuau viata alãturi de sotiile lor. Cea pe care el o iubea era înjositã,
marginalizatã, pusã de acestia sã pãzeascã gãinile. Motivul acestei pedepse
constã în frumusetea fetei care vibra pentru o singurã persoanã, pentru
eroul care a salvat-o din ghearele rãului. Dreptatea este fãcutã arbitrar, iar
cei doi frati ai lui Cãlin mor.
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