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Introducere

Lucrarea de faţă le propune folcloriştilor, dar şi cititorilor de rând, câteva
incursiuni în lumea plină de surprize a culturii populare europene. Ca
metodologie de lucru, am abordat studiul comparativ al câtorva specii ale
creaţiei populare, proprii genurilor liric şi epic româneşti, basce, spaniole
(preponderent catalane), franceze, portugheze, italiene. Acestora li se adaugă
trimiterile către folclorul literar săsesc, maghiar, slav, lituanian, leton
german, scandinav şi celtic. Studii comparative în domeniu, cu literatura
populară slavă, maghiară şi săsească s-au mai făcut; investigând fenomenul,
cu cea bască, cel puţin, din câte ştim noi, nu s-au mai făcut.

Viziunea cercetării este una de tip holistic, interdisciplinară, deoarece,
investigarea unui fapt de cultură populară, text folcloric, ne-a obligat să
recurgem la sprijinul antropologiei comparative, al mitologiei, al istoriei
religiei, al teoriei literaturii, al geografiei lingvistice şi de cele mai multe ori
la dicţionare, deci lingvistici particulare dar şi generale.

Cultura populară a unui neam este un sistem complex, cu atât mai mult,
văzută la scară europeană, aceasta ne fascinează prin modul impecabil de
sincronizare şi armonizare, prin maniera în care respectă anumite tipare,
teme, subiecte comune similare. Putem afirma astfel că fiecare etnie are, prin
particularităţile naţionale specifice, propria identitate, dar, prin coincidenţa
unor tipare primordiale, arhaice, care se repetă, care se regăsesc la mai multe
popoare, trebuie să recunoaştem că lumea europeană „interpretează”aceeaşi
partitură a unei simfonii universale. Culturile naţionale sunt instrumentele
solo, adică alteritatea, iar muzica de fundal este tocmai identitatea
europeană.

O parte dintre textele abordate au luat, din păcate, calea repertoriului
pasiv, iar multe dintre cele basce nu au fost niciodată consemnate în scris.
Vom încerca să găsim, să reconstituim arhetipurile, să le plasăm în contextul
care le-a generat şi în cel performator, unde s-au reactualizat, în circumstanţe
mereu noi, influenţate de mentalităţi şi psihologii colective. În concluzie,
investigaţia se doreşte o arheologie culturală, care nu va neglija deloc
aspectul viu al fenomenului de folclor, oralitatea producerii lui. Este dificil
să spunem ce este adevăr ştiinţific, atunci când ne referim la un basm sau o
doină de acum o mie de ani, dar vom identifica teme, motive, situaţii,
personaje care se repetă şi persistă în imaginarul artistic şi memoria culturală
colectivă a umanităţii.

Metoda de cercetare nu va fi una limitativă şi univocă de tip structuralist,
care judecă textul detaşat de condiţionările textuale, interesată doar de
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anumite structuri. Cercetarea va fi făcută din unghiul complexităţii şi al
multifuncţionalităţii folclorului văzut în acţiune, viu, ca proces, ca mod
specific de comunicare situaţională şi inter-relaţionare cu folclorul propriu,
dar şi al altor popoare.

În ceea ce priveşte contribuţiile valoroase ale unor cercetători români, am
avut în vedere predecesori de seamă precum Bogdan Petriceicu Hasdeu,
Ovid Densusianu, Lazăr Şăineanu, Ovidiu Bîrlea, Dumitru Caracostea,
Tache Papahagi, Mozes Gaster, Ioan Şeuleanu, Gheorghe Vrabie, I. C.
Chiţimia, Ion Muşlea etc.

Dintre cercetătorii străini menţionaţi mai frecvent şi care au adus
contribuţii remarcabile pe tărâmul folcloric basc, îi menţionăm pe ilustrul
Humboldt, pe bascofonii Barandiaran, René Thomasset, Pierre Bidart,
Alain Gardinier, Denis Laborde, Xabier Itzaina, Joseba Etxarri. Am
valorificat cercetările catalanilor Pep Coll, Jacint Verdaguer, Xavier
Cortadellas, Josep Romeu, Joan Amades, Joan Catala, Vidal Vidal, ale
portughezilor Teofilo Braga, Francisco Adolfo Coelho, Ana de Castro
Osorio, ale italienilor Italo Calvino, C. Milanini, G. R. Cardona.

De un real folos ne-au fost enciclopediile franceze „Histoire naturelle
illustée” (vol. I-VI, „L’homme, races et coutumes”, par le docteur R.
Verneau, professeur à l’Institut de Paléontologie humaine, prof. honoraire
au Muséum d’Histoire naturelle, conservateur honoraire du Musée
d’Ethnographie, Librairie Larousse, Paris, 1931), „Encyclopédie Française”,
de Lucien Febvre, Pierre Tissier, Anatole de Monzie, Marcel Abraham (Le
Tome VII par Paul Rivet et Paul Lester, „L’espèce humaine”, Editura
“Comité de l’Encyclopédie Française”, Paris, 1936), Jean Richepin,
„Nouvelle Mythologie Illustrée” (Tome I, II, Académie française, Librairie
de France, Paris, 1920) şi enciclopediile americane ale Mariei Leach, Fried,
Jerome, „Standard Dictionary of Folklore mythological and legend” (1949,
1950, 1972, Funk &Wagnalis, USA) şi Richard Cavendish, „Mythology, an
illustrated encyclopedia” (consultant editor Trevor O. Ling professor of
Comparative Religion, Univ. of Manchester, Rizzoli International
Publications, inc., USA, 1980).

Ne-au confirmat şi validat supoziţiile de natură folclorică studiile Mariei
Gimbutas, de origine lituaniană, profesor la Universitatea Californiei din
Los Angeles,  arheolog, antropolog şi preistoric, care aduce dovezi
arheologice concrete în sprijinul ideii existenţei unei Vechi Civilizaţii
Europene („Spirituality of Old Europe”, „Old Europe c. 7000-3500 B. C.”
„Civilizaţie şi cultură”). Astfel, elemente similare, la mai multe popoare
europene, de credinţă, mitologie, rit, legendă, sunt reminiscenţe ale vechii
culturi pre-indoeuropene, dar şi după venirea indo-europenilor. În Vechea
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Europă se remarcă o zeitate feminină: Zeiţa-Pământ, Zeiţa-Mamă, Zeiţa-
Gravidă, frecvenţa reprezentărilor feminine trădând forma de organizare de
atunci - matriarhatul. Reprezentările mitologice feminine de statuete vechi
de 7000 de ani, descoperite de autoare pe ceramica de la Cucuteni,
Gumelniţa, Cernavodă etc. vor fi reanalizate în studiul de faţă, aşa cum s-au
perpetuat ele în imaginarul popular şi au devenit imagini, simboluri, motive
în doine, legende, balade şi basme. Doamna Albă (Lamina, Zâna), Femeia-
Pasăre, Femeia-Şarpe, Mama cu pruncul, corespund divinităţilor de
odinioară. Civilizaţia ulterioară a „kurganelor” lasă urme adânci în legendele
despre eroi, de exemplu relaţia om-cal, calul fiind înmormântat cu stăpânul
în dolmen, tumul, cum aflăm din „Cavalerii Mesei Rotunde” şi eroizarea
mortului despre care se crede că va duce o viaţă de războinic şi se va
întoarce, convingere pe care o regăsim în moartea lui Arthur, dar şi la alţi
eroi celtici şi germani. Înmormântarea văduvei şi uneori a copiilor apare
simbolizată în balade precum „Monastirea Argeşului” şi legenda letonă
„Mara”.

Pentru o fundamentare a demersului nostru, am încercat să aflăm
paradigmele comunităţii ştiinţifice care ne preocupă: instrumentele specifice,
conceptele operaţionale, modurile de observaţie, teorii ale disciplinei numită
Etnologie şi folclor. Dacă anumite paradigme sunt comune, regulile nu sunt
comune întotdeauna. Thomas S. Kuhn afirmă: “Oamenii de ştiinţă lucrează
după modele dobândite prin educaţie şi prin asimilarea ulterioară a
literaturii de specialitate, adesea neştiind şi neavând nevoie să ştie, ce
caracteristici au conferit acestor modele statutul de paradigme ale
comunităţii.” („Structura revoluţiilor ştiinţifice”, Buc., Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976, în
orig. „The Structure of Scientific Revolutions”, Second Edition, England, The University of Cicago Press,
1970, pg. 90).

Prin urmare, oamenii de ştiinţă nu au întotdeauna nevoie de reguli, nu
chestionează unele probleme pentru că ei cunosc deja răspunsul sau
întrebarea şi răspunsul nu-s relevante pentru cercetarea respectivă.
Paradigmele pot fi anterioare, mai constrângătoare şi mai complete decât
orice mulţime de reguli de cercetare. În concluzie, paradigmele pot
determina ştiinţa normală fără intervenţia unor reguli prealabile. Astfel,
etnologii şi folcloriştii au efectuat iniţial cercetări pe teren ghidaţi de un
anume instinct, mai apoi au fost enunţate regulile, care au configurat tradiţii
particulare. Trebuie să recunosc, şi eu am pornit această cercetare dintr-un
anume instinct, atracţie şi curiozitate, aceea de a demonstra originea comună
a unor fapte de folclor basce, pe care le-am constatat atât de similare celor
româneşti (Iele-Laminak). Nu ştiam cum şi dacă voi reuşi să aflu, dar trebuia
să încerc şi cred că am reuşit.



8

Oamenii de ştiinţă nu învaţă concepte, legi, teorii, acestea sunt anterioare,
o nouă teorie este întotdeauna prezentă cu aplicaţiile ei într-un domeniu
concret de fenomene naturale. Cercetătorul, folcloristul în cazul nostru,
învaţă direct „văzând şi făcând”, el prinde regulile jocului prin observare şi
participare. Paradigmele ghidează cercetarea prin modelare directă şi reguli
abstrase. Când paradigmele, modelele sunt nesigure, regulile trebuie să
devină importante. Paradigma e precedată de controverse asupra metodelor,
problemelor, criteriilor de clasificare a culturii populare. Astfel, dacă
aruncăm o privire asupra curentelor etnologiei franceze, observăm că
domeniul se conturează prin prefaceri succesive. Obiectul este acelaşi,
cultura populară, dar mai multe ştiinţe intervin în descrierea ei: în secolele
XIV-XVIII, reflecţii despre „popoarele sălbatice” ne dau misionarii şi
scriitorii precum Montaigne, A. Thévet; J. Thévenet. Abia în 1925 se
constituie Institutul Etnologic din Paris, reunind cele 5 mari curente: Şcoala
de sociologie (Lévy-Bruhl, M. Mauss) - consacrată popoarelor fără scriere,
cu o gândire primitivă; Antropologia fizică (A. Quatrefages de Breau, R.
Verneau) – care studiază rasele umane; Grupul de antropologi de la Lille (C.
Monteil, R. Robert) – care se ocupă cu studii axate pe colonii. Folcloriştii
Herder, Grimm, A. Thierry, H. Taine - fondează Societatea de etnografie în
1859, preocuparea majoră fiind căutarea originii etniilor, iar Orientalismul
se axează în special pe arheologie şi paleografie. Tatonări şi căutări de
precizare a domeniului de cercetare se continuă cu Centrul de formare pentru
cercetări etnologice (CEFRE, 1947, Leroi-Gourhan). Urmează
Structuralismul lui Claude Lévy-Strauss, etno-istoriile africane ale lui J.
Lombard din anii ’50, crearea unor departamente de etnologie la Lyon,
Bordeaux, Montpellier, Strasbourg, apoi mutarea accentului în anii ’66 de pe
colonii pe etnologia rurală (G.H. Rivière, H. Raulin, J. Cuisenier), mai apoi
Antropologia urbană contestatară şi Şcoala marxistă (anii ’68-’70, J. Copans,
P. P. Rey), iar de aici încolo urmează perioada contemporană, cu numeroase
domenii specializate: studiul sistemelor de gândire, de înrudire, viaţa
materială, tehnologia, antropologia medicală, antropologia periferiilor,
etnologia regională, cea a migraţiilor, în concluzie, „o fragmentare a
cunoaşterii etnologice”, aşa cum afirmă autorii Marie Odile Géraud, Olivier
Leservoisier, Richard Pottier în cartea „Noţiunile cheie ale etnologiei” (cap.
XV).

Schimbările de paradigmă  au afectat doar grupuri şi subgrupuri de
cercetători, care au simţit că trebuie să se specializeze, că nu există coerenţă
totală între părţile studiate. În concluzie, substituind paradigmele regulilor,
vom observa diversitatea domeniilor şi a specialităţilor ştiinţifice ce derivă
din antropologie şi etnologie.
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Unde mă aflu eu cu acest studiu de folclor comparat?
Este paradigma cercetătorilor Mozes Gaster şi Adrian Fochi, care sesizau

în studiile lor similitudini tematice în folclorul literar românesc şi cel al
vecinilor slavi, dar şi cel al maghiarilor şi al saşilor. Personal am dorit să
extind aria cercetărilor, de la populaţiile mediteraneene până la cele scăldate
de ocean, la basci, la portughezi, la lituanieni, la islandezi etc.

Vor fi descoperiri şi schimbări de paradigmă? Ar trebui semnalată o
anomalie care să producă schimbarea. Aceasta s-a ivit pe neaşteptate. Dacă
cercetarea anterioară, puternic influenţată de comunism, ne plasa cu afiliaţii
şi similitudini doar în vecinătate slavă, eventual cu împrumuturi
unidirecţionate spre minorităţile conlocuitoare, doresc să propun o nouă
abordare, din perspectiva moştenirilor pre-indoeuropene şi aici mă voi
sprijini pe studiile cercetătoarei americane Marija Gimbutas, arheolog şi
istoric de renume, care vine cu un punct de vedere original: poziţia centrală
pe care teritoriul ţării noastre o ocupă în cadrul proceselor istorice ale
neoliticului, vechimea îndepărtată a culturii româneşti, pătrunderea indo-
europenilor în Europa şi cultura lor similară Vechii Europe („Old European
Civilization” - „Vechea civilizaţie europeană”, „Goddesses and Gods of
Old Europe” – „Zeiţe şi zei ai Vechii Europe”). Datările cu radio-carbon de
pe teritoriul românesc au dovedit că România ar fi o străveche civilizaţie
europeană, ce precede cu câteva milenii civilizaţia sumeriană, care se credea
cea mai timpurie de pe glob. Teritoriul românesc este „vatra Vechii
Civilizaţii Europene” („the heartland of the Old European Civilization” M.
G.) şi stau dovadă mărturiile genetice ale ceramicii liniare, ale zeităţilor
feminine (Zeiţa-Pământ, Zeiţa-Gravidă, Zeiţa-Pasăre, Doamna Albă etc.),
ale mormintelor din culturile Cucuteni-Tripolie, Gumelniţa, Boian,
Cernavodă I şi II, Folteşti-Erbiceni.

Regăsirea unor elemente comune, chiar terminologico-lingvistice, la
români şi la basci (cea mai veche etnie, ce şi-a păstrat limba şi tradiţiile
nealterate de invadatori), la evrei şi la alte popoare vechi, va deschide o nouă
viziune asupra moştenirilor umanităţii şi a modului de cercetare
comparativă. Observaţia lui Thomas S. Kuhn mi se pare foarte nimerită în
acest moment: „Cercetarea din timpul crizei seamănă foarte mult cu
cercetarea din perioada pre-paradigmatică, cu excepţia că în primul caz,
focarul divergenţelor este mai restrâns şi mai precis definit” (op. cit. p. 84). În
stadiul actual al cercetărilor mele, nu mă pot pronunţa dacă am realizat o
tranziţie de la o paradigmă aflată în criză la o nouă paradigmă, care va
genera o nouă tradiţie de ştiinţă normală sau va fi un proces cumulativ
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realizat prin extinderea vechii paradigme. Cred totuşi că a doua variantă este
mai plauzibilă, extinderea cercetării comparative la mai multe popoare este o
reconstrucţie a domeniului pe noi baze metodologice.

Traducerea de tip lingvistic, ce s-a practicat până în prezent, va fi
înlocuită de o traducere culturală a faptului relatat, metodele şi aplicaţiile
trebuie revizuite. Regăsirea unor legende cu subiect identic, cum ar fi
Ielele/Laminaks, la noi şi la basci sau a unor elemente de ritual cu valenţe
terapeutice, cum ar fi Căluşarul la noi şi Morris dance la englezi (moşteniri
celtice), pot trezi revolte din partea cercetătorilor tradiţionalişti, care s-au
obişnuit să spună că, o anume baladă este numai „a noastră” sau numai „a
lor”. Cel mai dificil va fi cu texte celebre precum „Mioriţa” şi „Meşterul
Manole”, care sub alte titulaturi se regăsesc la basci, spanioli, portughezi,
lituanieni, letoni etc. Se pare că voi „apuca băţul de celălalt capăt” după cum
parafrazează Kuhn pe Herbert Butterfield („The Origins of Modern Science,
1300-1800”, London, 1949, p.1-7), adică voi opera cu aceleaşi date, dar
situate sistem diferit de relaţii.

Studiul nostru de folclor, propune articularea paradigmelor existente deja,
dar are nevoie şi de inventarea unor demersuri noi, care să poată studia
integrat şi generalizat tiparele arhetipale comune, care au fost abordate
individual şi izolat, „naţionalist”, aş putea spune, până în momentul de faţă.
Acest demers nu va ştirbi cu nimic identitatea şi originalitatea fiecărei
etnii studiate, va reliefa eventual valoarea şi vechimea faptelor similare
descrise.

Se ştie că paradigmele sunt modele de practică ştiinţifică, soluţii concrete
ale unor probleme exemplare pentru o anumită disciplină, nu teorii
ştiinţifice, ci aplicaţii ale teoriilor, studiul unor probleme şi soluţii concrete
la întrebările:
- Care sunt entităţile fundamentale care constituie obiectul investigaţiei?
- Cum reacţionează aceste entităţi între ele şi cu simţurile noastre?
- Ce întrebări pot pune entităţilor cercetate şi ce tehnici pot fi folosite în
căutarea răspunsurilor?

Paradigma a fost deja deschisă de Mozes Gaster, care şi-a aruncat privirea
dincolo de „slavişti”, către celelalte popoare europene şi nu numai. Mi se va
reproşa poate că Mozes Gaster nu este prea actual şi că nu am pornit de la
studiile unor cercetători mai apropiaţi de zilele noastre. Adevărul este că am
pornit de la aceştia din urmă, dar i-am găsit prea tributari comunismului, iar
cei de după Revoluţie au preluat modelele anterioare, apropiate lor, ignorând
faptul că Gaster avea idei originale, de necontestat astăzi, afirmaţie valabilă
şi pentru Adolf Schullerus, care a cam fost dat uitării. Prin urmare,
cercetarea de faţă va contribui la consolidarea paradigmei dominante, nu vor
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fi noutăţi de ordin faptic sau conceptual, ci noi constante cantitative,
probleme de tip special, tip „puzzle”, recompunerea, punerea în oglindă, în
paralel, a faptelor de folclor, analizarea şi compararea lor, mai precis
modalitatea de receptare a unor imagini culturale.

Recompunerea va necesita inventivitate, spirit de observaţie, spirit
creator, chiar dacă lipseşte noutatea în spaţiul unei etnii. Vom suplini
monotonia cu noutatea folclorului basc, necunoscut încă, în mare parte,
literatura bască (euskariană) fiind exclusiv orală, până de curând, iar limba
necunoscută, neînrudită şi greu accesibilă. Noutatea va consta în ineditul
alăturărilor faptice, deloc întâmplătoare. Reordonarea, anticipatul se va
obţine într-un mod nou, un puzzle complex de natură instrumentală şi
teoretică.

Lucrarea „Identitate şi alteritate culturală europeană - Studii de folclor
comparat”, nu va înlocui paradigma dominantă, ci o va consolida printr-o
cercetare normală, ce are ca obiectiv înlăturarea anomaliilor, dezvăluirea
necunoscutelor, nu testarea, ci rezolvarea problemelor ridicate de ideea
identităţii şi alterităţii popoarelor europene.

În concluzie, vom avea o cercetare normală, de consolidare, bazată pe
paradigmă, o activitate cumulativă de rezolvare a problemelor-puzzle puse
de existenţa unor tipare, structuri, teme similare din folclorul popoarelor,
care lasă neatinse fundamentele disciplinei, teoriile sale, faptele esenţiale,
valorile ştiinţifice, chiar şi metodele şi tehnicile fundamentale de cercetare.

Varietatea, bogăţia şi valoarea literaturii române orale va fi evidenţiată
prin compararea acesteia cu texte similare europene aflate la mii de kilometri
distanţă, dar care au avut acelaşi context generator. Aici suntem ajutaţi de
antropologia culturală, care înlesneşte înţelegerea unor proiecţii comune ale
imaginarului în imagini artistice.

Cuvinte cheie: arhetip de gândire, comunicare cu valoare „utilitară”,
performare, fantasmă, „pattern-uri” (matrici) mentale, relativism cultural,
alteritate, mitogem (motor al acţiunilor), cântec bătrânesc, vâlvă, werewoolf,
totem, rit, mit, sacru, profan, memorie colectivă, etnopsihologie, canto-
fabulă, prozopopee, clişee itinerante, enumeraţie progresivă, taxâm, gurist,
menestrel, romancero, txirula, ciong, rotta, gaita, violă, jugulari, barzi,
scalzi, guslari, minnesengeri, bertsolari, lais-laid, starina, bâlină.

Se cer câteva precizări privitoare la metodologia de lucru. Metoda de
cercetare, abordată în studiul nostru, nu a fost una limitativă şi univocă, de
tip structuralist (care judecă textul detaşat de condiţionările textuale şi
interculturale), metodă interesată doar de anumite structuri. Abordarea a fost
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făcută din unghiul complexităţii şi al multifuncţionalităţii folclorului.
Produsul folcloric trebuie văzut în acţiune, ca un organism viu, ca proces, ca
mod specific de comunicare situaţională şi inter-relaţionare cu folclorul
propriu, dar şi cu folclorul altor popoare. Am încercat să vedem în ce măsură
aşteptările grupului receptor al unei etnii corespund, sunt similare,
aşteptărilor grupului receptor din altă etnie, la mii de kilometri depărtare
uneori; unicitate şi varietate în acelaşi timp, dar aşteptări supuse totuşi unui
arhetip de gândire şi rostire, de elaborare şi performare a produsului artistic.
Această direcţie de cercetare aparţine în mare parte lui Dell Hymes, care în
1962 publica studiul „Etnography of Speaking”.

Din această perspectivă, folclorul este perceput ca act de comunicare, şi
nu ne vom raporta doar la comunicarea de tip artistic, estetic, ci şi la cea
comună, de zi cu zi, o comunicare cu valoare „utilitară”, aşa cum o
defineşte Arnold Van Genepp cu mult timp înaintea lui Hymes, în 1910,
odată cu publicarea studiului „Formarea legendelor”. S-a dorit o abordare
contextuală, interdisciplinară ce a tins mereu spre suportul antropologiei.
Aşadar, ne-am plasat mai mult în aria funcţionalismului, care vizează cadrul,
contextul cultural, în care apare şi se manifestă un produs folcloric. Textul şi
contextul actualizat sunt deci o unitate (cf. Malinowski), dar ne-am pus noi
întrebarea, oare acea unitate se repetă la popoare diferite? Am putut oare
demonstra acest lucru?

Se pare că unele aspecte sociale similare generează structuri populare şi
performanţe similare. Teama de necunoscut a generat aceeaşi fantasmă:
Ielele, la români, Lamina, la basci, Dama Blanca, la italieni, spanioli şi
portughezi, deci nu se exclude nici posibilitatea unei moşteniri pre-indo-
europene (cf. Marija Gimbutas) sau romane, a unei contaminări sau a unui
împrumut, deşi distanţa enormă, de mii de kilometri uneori între popoarele
vizate de noi, ar exclude această ultimă posibilitate.  Competenţa
comunicativă a performerului, aflat în posesia codului cultural al
comunităţii, la scară largă a umanităţii, aflată în relaţii ancestrale de
paternitate, creează un soi de dialog, atâta timp cât receptorul recunoaşte şi
acceptă acest cod cultural.

De o mare însemnătate în comunicarea de tip folcloric sunt, de cele mai
multe ori, elementele nonverbale şi paraverbale: intonaţia, accentul,
proximitatea, kinestezia, sunetele melodice sau doar de expresie (oftatul,
sughiţatul, scrâşnitul, văitatul, plânsul, râsul etc.), elementele de sincretism
în totalitatea lor, multitudinea relaţiilor inter-acţionale. Un text folcloric rupt
de context, cum ar fi de pildă un bocet, cu toată complexitatea lui
situaţional-emoţională, riscă să nu mai comunice decât jumătate din
semnificaţiile dorite de performer, atunci când acesta este lecturat dintr-o
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culegere. Folclorul trebuie văzut în plin proces de producere, lucru dificil în
cazul unor texte aflate la mare distanţă de noi, în timp şi în spaţiu. Dar măcar
vom încerca să reconstituim mental performerii, configuraţia asistenţei,
structura evenimentelor ce au generat crearea produsului literar popular, căci
competenţa unui performer, care a trăit acum câteva sute de ani, se poate
doar intui, în zilele noastre. Nici nu poate fi vorba aici de radiografia
psihologică şi sociologică a interpretului sau de interacţiunile şi de funcţiile
socio-culturale, cum ar fi sugerat Elisabeth C. Fine, la care face referire I.
Şeuleanu în studiul menţionat anterior, distanţa faţă de interpret, în timp,
este prea mare.

Studiul de faţă şi-a propus să pună la dispoziţia celor interesaţi de folclorul
literar idei, repere şi bibliografie, menite să susţină afirmaţia că putem identifica
subiecte şi teme comune în spaţiul cultural european. Dacă cercetarea folclorică
anterioară anilor ‘90 s-a axat mai mult pe găsirea unor similitudini şi diferenţe
culturale, analizând tezaurul românesc, în paralel cu folclorul slavilor din
nordul, estul şi sudul ţării noastre, cu referiri sporadice şi destul de limitate la
folclorul maghiarilor şi al saşilor, lucrarea noastră a dorit extinderea cercetării
comparative către vestul şi sudul Europei, la câteva popoare mediteraneene:
francezi, italieni, spanioli şi la popoare cu ieşire la ocean: basci şi portughezi. În
timpul cercetărilor am considerat necesar să ne referim şi la legendele şi
poemele celtice, germane, scandinave, letone, lituaniene etc. „Călătoria” a fost
cu folos, căci temele, motivele, speciile comune găsite (doina) ne-au demonstrat
că ţinem cu toţii de o cultură comună, Cultura Vechii Europe, cu centrul
teritorial în Arcul Carpatic (cf. M. Gimbutas).

Studiul a oferit, în paralel, texte construite pe aceleaşi scheme arhetipale,
izvorâte din relaţiile de familie: mamă-fiică, frate-soră, noră-soacră, soţ-soţie.
Aici am insistat asupra motivului „Lenore”, logodnicul-strigoi din folclorul
german, cu varianta sa românească fratele-strigoi din „Voica sau călătoria
fratelui strigoi”. Am observat cum un anumit cadru spaţial şi temporal
influenţează similar imaginaţia referitor la acest subiect.

Am căutat apoi acest subiect şi pe teritoriul cultural-folcloric basc.
Deocamdată nu am găsit decât schema răpirii fetei în povestirea „Xaindia”, dar
aici răpitorul nu este nici fratele, nici logodnicul, ci dracul în persoană, atras de
gândul/blestemul unui lucrător de la o fermă din Inhurria de Beyrie din Basse-
Navarre, în timpul unei clăci la desfăcutul porumbului. O asemănare mai
potrivită cu textul basc ni s-a părut a fi tema fetei răpite din „Kira Chiralina”,
fata răpită de turci, care se sinucide în Dunăre pentru a nu fi batjocorită.

„Le chateau de Laustania” în bască „Laustaneko Jauregia” ne-a dus spre
tema construii miraculoase a unui castel, noaptea, de către nişte fiinţe fantastice
ale apelor – Laminak, asemănătoare Ştimelor apelor de pe la noi sau Ielelor.
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Aici zidurile nu se dărâmă noaptea, ca în „Meşterul Manole”, ci se ridică de
către aceste Laminak.

În “Le battage du blé” i-am recunoscut pe Dumnezeu şi pe Sfântu Petru pe
pământ, din subiectele româneşti, diferenţa constând în prezenţa lui Iisus în
locul lui Dumnezeu, aşa cum apare la toate popoarele neolatine, fapt ce
dovedeşte vechimea basmului românesc şi faptul că noi românii l-am preluat de
la evrei, care aşteaptă şi acum venirea lui Mesia.

În “Les mariages” am regăsit tema căsătoriilor nepotrivite : bogat-sărac,
mare-mic, frumos-urât, temă prezentă şi la noi în balada “Mamă m-a furat
ţiganu” sau “Rău m-am măritat ”.

“Trentekutchilo” este un “Ivan Turbincă” iberic ce păstrează aproape în
totalitate subiectul cunoscut de noi, cu isprăvile soldatului care primeşte în dar
un sac de la Iisus (călător pe pământ), în care putea să prindă tot doar rostind
cuvântul magic Trentekutchilo, de la pâini, până la draci şi în final chiar pe Sf.
Petru, care nu-l lăsa să intre în rai.

Similitudinile cu basmele basce par a nu se mai termina, astfel “Hamalau“
este un mâncău vrednic de Haplea, care face isprăvi mai năstruşnice decât
Dănilă Prepeleac, luptându-se şi cu dracul şi îmbogăţindu-se pe seama prostiei
unora. “Les deux freres : sage et fou” şi “Artto” prezintă personaje precum
Păcală, “Guillen Pec” este o variantă a “Mioriţei”, cu un scenariu ce are la
bază invidia fraţilor pe norocul fratelui oier şi decizia lor de a-l ucide, iar
”L épouse a la recherche de son mari ” tratează tema fetei date în căsătorie
fără voie. Dacă în folclorul nostru, peţitorul este un turc, un străin de departe,
un om bogat bătrân, la basci acesta este un dragon, care, noaptea devine un
tânăr frumos – metamorfoză ce ne duce cu gândul la “Povestea porcului”, unde
încălcarea jurământului de a păstra secretul metamorfozării, atrage plecarea
soţului şi căutarea disperată a soţiei, timp de 7 ani.

M-am referit la legendele eroice din Ciclul Antiotoman, Ciclul Carolingian,
Ciclul Arturian, construite pe teme precum: alungarea maurilor, turcilor,
trădarea eroului, fata-soldat, viteazul rănit, eroul care se îndrăgosteşte de fiica
duşmanului etc.

Am reuşit să ne referim şi la legende fantastice, în care omul se confruntă cu
forţe supranaturale, cum ar fi “Legenda lui Marcoş Paşa”, care se încumetă să
lupte chiar cu Crivăţul, personaj mitologic, la legendele despre Vâlvele din
Apuseni sau legendele catalane, în care eroul înfruntă şarpele, dragonul: „Sant
Mer, heroi del drac de Banyoles” (Catalunia), „El rei Pere i el drac del
Canigo” (Catalunia) sau misterioasa Doamnă Albă „La Dama Blanca d
Aubinya” (Andorra), „La dona d’ aigua de Gualba” (Catalunia), reprezentare
ce corespunde Ielelor basce, numite Lamina – „La Lamina aveuglée” ş.a.
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Din păcate, nu am mai reuşit să insistăm asupra motivului fetei răpite de
turci, de corsari etc., al fetei vândute de părinţi, al nevestei vândute sau înşelate,
deşi am constatat că ele există şi la alte popoare, uneori subiectul fiind aproape
identic. Dar am analizat numeroase alte texte, care povestesc despre salvarea
soţiei sau a soţului, fie din temniţă, fie de la înec, ca „probă a iubirii”.

Am arătat în ce măsură balade precum „Mioriţa” şi „Meşterul Manole” se
regăsesc în folclorul altor etnii. Cea dintâi a fost căutată şi găsită în spaţii ce au
ca ocupaţie principală oieritul, ne vine în minte acum textul basc „Guillen Pec”,
în care fraţii invidioşi vor să-l omoare pe fratele mai norocos şi să-i ia turma de
oi. Variante la motivul jertfei creaţiei am exemplificat cu texte spaniole
(construirea unor castele), sau poduri în Franţa „Le pont du diable”, dar şi cu
textul maghiar „Komyves Kelemen”.

Scopul principal a fost tot timpul sublinierea identităţii culturii populare
româneşti, în context european, dar pe parcursul cercetărilor am descoperit că
suntem moştenitorii unei culturi populare foarte vechi, pre-indoeuropeană şi de
mare folos în formularea argumentelor ne-a fost cartea Marijei Gimbutas
„Civilizaţie şi cultură”. Am concluzionat că este vorba despre identitate în
diversitate, adică toate popoarele Europei aparţin genetic aceleiaşi culturi
străvechi, iar condiţiile sociale, istorice şi geografice au particularizat aspectul
fiecăreia în parte.

Încă din facultate am fost preocupată de studierea folclorului literar, dar
studierea acestuia mă ducea inevitabil spre descoperirea şi necesitatea precizării
unor aspecte de natură etnografică, etnologică, de istoria religiilor,
antropologică. Am constatat că îmi lipseau anumite cărţi de folclor comparat,
acestea nu prea erau de găsit nici în bibliotecile mari.

Astfel, motivele care au determinat activitatea mea de cercetare au fost iniţial
personale, dorinţa de a afla mai mult despre un domeniu care îmi plăcea şi îmi
trezea interesul - folclorul. Dar simpla pasiune nu se putea limita doar la o
activitate diletantă, aportul ştiinţific era foarte important pentru satisfacerea
nevoii mele de cunoaştere. Cercetând anumite aspecte, cum ar fi de pildă
„Legenda fratelui strigoi” („Voica”) am descoperit că ea există şi la alte
popoare sub varianta „Legenda logodnicului strigoi” („Lenore” la popoarele
germanice), fapt ce m-a determinat să o caut şi la alţii. Dar am constatat o lipsă
de documentare pe anumite arii etno-geografice în ceea ce priveşte interesul
cercetătorilor români de până acum. Dacă există anumite studii de folclor
comparat între folclorul nostru şi al slavilor învecinaţi românilor sau se fac
comparaţii doar cu texte şi teme similare maghiare şi săseşti, puţine sau
inexistente sunt studiile comparative ce pun faţă în faţă folclorul nostru şi al
bascilor, portughezilor, spaniolilor, italienilor, celţilor, evreilor etc., motive
ştiinţifice suficiente să mă determine în alegerea acestei teme, menită să
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elucideze anumite aspecte necercetate încă la noi. Sper că am reuşit şi am trezit
interesul şi altor cerectători de a continua drumul pe care am purces noi acum,
deşi Mozes Gaster a făcut-o de mult timp, dar a fost lăsat mai în umbră în
perioada comunistă.

Acestor motive li s-au adăugat şi cele conjuncturale. Astfel, în cadrul unor
proiecte europene tip Socrates, am luat contact direct cu realităţile culturale din
Franţa, Spania, Anglia; am vizitat apoi din proprie iniţitivă şi curiozitate
Portugalia şi Pays-Basque. Tot timpul am analizat similitudini şi diferenţe de
tradiţie orală, cum ar fi Dansul Căluşarului la basci şi la englezi, aproape identic
celui românesc, neştiind eu pe atunci, că originile lor sunt celtice sau pre-indo-
europene; elemente de ritual specifice naşterii, nunţii, morţii etc. Cu aviditate
mi-am cumpărat dicţionare şi metode de studiu al limbilor: bască, portugheză,
catalană; doar trebuia să citesc legendele, basmele, poemele netraduse în
română, sau netraduse deloc în cazul textelor basce. Am tras concluzia că există
numeroase aspecte ce pot fi relevate, cercetate, clasificate.

Dar cum orice cultură are un „cod implicit”, demersul cercetătorului
antropolog sau etnolog, „din afară” necesită o decodare a limbii şi a culturii
străine, ce se doreşte cu cele mai mici pierderi posibile ale acestei „traduceri”.
Respectarea fidelă a culturii respective, alteritatea ei, „l’exotisation”,
presupune să te faci înţeles şi de cei ai cărei culturi aparţii, adică „la
naturalisation”, cum afirma etnologul belgian Marianne Mesnil în Conferinţa
din 11 mai 2009, conferinţă ţinută la Facultatea de Litere a Universităţii Babeş-
Bolyai din Cluj-Napoca cu tema „Traducere şi antropologie”.

Pentru a înţelege o cultură străină este necesar să poţi să o traduci în limba
ta, să găseşti realitatea corespunzătoare similară din cultura ta şi dacă aceasta nu
există, traducerea trebuie să producă o reprezentare cât mai fidelă a faptului
relatat. De pildă, este greu să traduci în franceză cuvântul românesc „pomană”,
deoarece doar la români sunt implicaţi trei actanţi: cel ce oferă pomana, cel care
o primeşte şi mortul, pentru sufletul căruia se dă de pomană. „Aumone” sau
„offrande” la francezi este ceva diferit, nu sunt trei actanţi, ci doar doi, nu se dă
ceva pentru mort, ci dau ceva din milă cuiva sau dau zeilor o ofrandă. În sens
invers, fiinţele misterioase din Pays-Basque, Laminaks, nu se pot traduce,
explica într-un cuvânt, ele pot fi similare Ielelor de la noi, dar descrierea lor
diferă totuşi, relaţia lor cu omul la fel, pot fi foarte amiabile, ajutătoare omului
(construiesc poduri, oferă comori) ceea ce la Ielele noastre nu se cunoaşte sau
pot fi răzbunătoare, distructive, în alte situaţii şi aici seamănă cu Ielele. Pot
exista mituri comune, când te afli în aceeaşi arie culturală (de pildă la popoarele
neolatine), dar scenariul este de cele mai multe ori diferit, datorat realităţilor
istorice din fiecare ţară, aspectelor sociale şi chiar geografice diferite, dar şi
moştenirilor culturale din limba de substrat.
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Cred că am reuşit să convingem că doina românească este foarte veche,
venind din preistorie, dovada fiind existenţa ei la basci, cel mai vechi popor,
singurul supravieţuitor lingvistic şi cultural al indo-europenilor.

Studiile viitoare vor insista asupra similitudinilor şi diferenţelor dintre aceste
subiecte, venind în completare cu texte şi fragmente de texte din folclorul
diferitelor popoare, lărgind sfera cercetărilor şi a interpretărilor privind
identitatea şi alteritatea culturală europeană.

Aducem mulţumiri tuturor celor care, au contribuit la formarea mea şi la
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