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Interdicţia de a privi în urmă în basmul românesc:
imaginariile unei interdicţii
Rezumat

Ficţiunile culturale pe tema imaginarului sunt numeroase şi diverse ca
sens. Un astfel de aspect al imaginarului poate fi găsit în basmele populare
ale căror structuri figurative se dezvoltă în jurul mentalităţilor tradiţionale.
De aceea, datorită prezenţei unei prohibiţii în anumite basme (de a nu privi
în urmă) în prezentul studiu am restrâns aria acestui imaginar la un singur
aspect particular. Am încercat astfel să descoperim, din perspectiva
fenomenologiei şi a hermeneutircii, nu numai funcţia ci şi sensul
imaginarului tradiţional, manifestarea şi reprezentarea simbolică a
interdicţiei în basmele româneşti. În ce măsură am reuşit, rămâne de văzut.
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The Interdiction to Look Back in Romanian Folktales:
Imageries of an Interdiction
Summary

Cultural fictions about the topic of imagery are numerous and diverse
in meaning. One such aspect of imagery can be found in Romanian
fairytales whose figurative structures develop around specific traditional
mentalities. That is why, due to the presence of a prohibition in certain
Romanian fairytales (not to look back), in the present study we restricted
the scope of this traditional imagery to a particular aspect. We have tried
thus to discover, from the perspective of phenomenology and
hermeneutics, not only the function but also the meaning of the traditional
imagery, the manifestation and symbolic representation of interdiction
in Romanian fairytales. To what extent we have succeeded, it remains
to be seen.

99

memoria ethnologica nr. 50 - 51 * ianuarie - iunie 2014 ( An XIV )

Interdicţia de a privi în urmă în basmul românesc:
imaginariile unei interdicţii
La nivelul basmelor româneşti în care se regăseşte interdicţia de a privi înapoi, nevoia socială
de finalitate a dus, cum era şi de aşteptat, la un anumit tip de imaginar. Analizând structura schemei
teoretic-epice după care se desfăşoară basmele cu acest tip de interdicţie, pot spune, cu destulă
siguranţă, că imaginarul generat de această interdicţie este cel care asigură pregnanţă schemei
narative din aceste basme. Practic, în aceste basme mesajul este dat de funcţia pe care această
interdicţie o joacă la nivelul mentalitarului tradiţional. Să nu uităm: vorbind despre funcţiile şi
valorile imaginarului, J.-J. Wunenburger spunea că “imaginarul ne permite, mai întâi, să ne detaşăm
de imediat, de realul prezent şi perceput, fără a ne închide în abstracţiunile gândirii”, opinând,
totodată, că “oamenii îşi inventează, dezvoltă şi legitimează credinţele în imaginarii în măsura în
care această relaţie cu imaginarul ascultă de nevoi, de satisfacţii, de efecte, pe termen mai lung
sau mai scurt, inseparabile de natura sa umană” (Wunenburger: 2009, 45-46). Ori, funcţional,
viziunea tradiţională asupra universalului este, în aceste basme, construită pe o structură epică de o
certă rezistenţă etiologic-ludică, în care eroul este (doar) parte a unei “matriţe” narative. Spre
exemplu: eroul acestor basme nu are nimic din eroul războinic al altor basme (tipul de erou care
realizează fapte cosmice – readucerea unor astre furate de zmei, uciderea unor animale teratologice
care terorizau o anumită regiune etc., întruchipând totodată idealul de frumuseţe, vitejie şi
onestitate/moralitate al unei comunităţi tradiţionale), ba dimpotrivă: este o figură aproape
banal-cotidiană (fiu de oameni nevoiaşi, orfan, cioban), infantil-neputincioasă, aflată sub
autoritatea cuiva deja iniţiat (uriaş, sfânt/ă, mamă, tată), preocupată exclusiv de dezideratul
propriu (apropierea erotico-maritală a unei fiinţe superioare).
Prin urmare, nu este deloc surprinzător că, redundant şi tropologic, dramatic şi subtil,
permisiv şi sancţionant, imaginarul propus de aceste basme manifestă, dincolo de aspectele iniţiatice
(funcţia cognitivă a imaginarului de care vorbea J.-J.Wunengurger: 2009, 50-52), evidente intenţii
de ordin etic, pedagogic. Modelul ne-eroic propus de aceste basme (în majoritatea cazurilor de tip
rural, eroul nefiind fiu de împărat!), angajamentul simbolic (care favorizează un anumit tip de
sacralizare – pândirea, surprinderea, anularea şi apropierea teofaniei de dezideratul propriu al
eroului) şi, nu în ultimul rând, apariţia şi manifestarea arbitrajului divin (care, în toate basmele
care au stipulată această interdicţie a ne-uitării înapoi, îşi rezervă dreptul de a interveni, de a modifica
şi/sau ratifica deciziile luate de erou), ei bine, toate acestea stabilesc un anume “schematism”
al imaginarului acestor basme. Astfel, progresiv, se trece de la vizual (vezi Cioancă: 2013) la verbal,
imaginarul inconştient transformându-se într-unul conştient (se fac iniţieri, au loc teofanii, se câştigă
ceva, se pierde altceva). De asemenea, ritmica transgresare a unor dimensiuni diferite de către
personaje cu substanţă spirituală diferită (erou versus zânele râvnite erotico-marital de acesta),
vine să completeze, să întregească (conceptual, ideatic) acest imaginar propus de basmele luate de
mine în discuţie.
Dacă acceptăm că cele spuse până acum sunt adevărate (recte: avem o schemă, un tipar
narativ în care, pe baza unei nevoi sociale concrete - finalitate fericită -, imaginarul colectiv a
inserat un tip de interdicţie care, la nivel de mit – Lot, Orfeu, Iason -, nu comportă negociere),
atunci trebuie să acceptăm şi un alt truism, anume: mecanismele de constituire şi de semnificare ale

100

memoria ethnologica nr. 50 - 51 * ianuarie - iunie 2014 ( An XIV )
acestui tip de imaginar, la nivelul basmului românesc par a se învârti in jurul forţei sugestive a
interdicţiei de a te uita în urmă, aceasta fiind, de fapt, cea care postulează raţionamentul epic
(corpusul mitologic) din care face parte acest interdict. Negreşit, basmele cu această interdicţie a
ne-uitării înapoi, comportă (la nivel etnologic) şi o funcţie consacratoare (prin repetatele iniţieri
la care este invitat, supus sau constrâns eroul), dar, este evident că nevoia socială de happy end a
precumpănit: în afara a trei situaţii în care eroul nu încalcă interdicţia ne-uitării înapoi la prima
menţionare, a unei situaţii în care nu o mai încalcă la a doua menţionare, restul situaţiilor (depăşind
numeric pe cele două amintite!), comportă trei încercări.
Cum, în cercetarea de faţă sunt interesat doar de situaţiile concrete, care pot oferi suport
simbolic la determinarea “infrastructurii” mitice din aceste basme (cu interdictul ne-uitării înapoi),
trebuie subliniat un aspect foarte important: din perspectivă folclorică/etnologică, această tripartită
încercare a eroului de a-şi apropia erotico-marital şi de a respecta interdictul stipulat, cred că
vizează ceea ce s-ar putea numi “instituţia tinereţii”. Concret, se poate observa cu uşurinţă cum,
în corpusul de basme care au menţionată această interdicţie, pondere covârşitoare o au basmele în
care eroul reuşeşte abia la a treia încercare, mereu la fiinţa feminină cea mai mică/tânără
(Fundescu: 2010, 214-216; Haşdeu 2000, 57; Nijloveanu 1982, 93-95; Oprişan 2005, I, 124-127).
Rar, criteriul alegerii vizează atribute particulare ale aspectului fizic (menţionându-se opţiunea
alegerii “celei mai oacheşe”: Marian 1986, 303-304, sau arbitrariul - Nişcov 1996, 216-217;
Oprişan: 2006, V, 143; Pop-Reteganul: 1986, 224-225).
Adevărată “instanţă” a alegerii, criteriul tinereţii este omniprezent la nivelul basmului
românesc, putându-se afirma, pe baza bogăţiei de exemple, că tot epicul acestor basme se
desfăşoară şi se consumă în acest scop (Chivu: 1988, 45, 207-208, 231; Ispirescu: 1988, I, 13,
88-89; Pamfile, Rădulescu-Codin 2010, 29, 48-49, 99, 217-219; Păun, Angelescu: 1989, 198-200,
219-221; Stăncescu: 2000, 66-67, 258-259; Vasiliu, Fundescu: 2010, 241 etc.). Dar, cum era de
aşteptat la o cultură tradiţională cu transmitere orală a moştenirii, efectele “devastatoare” pe care
le au farmecele acestor fiinţe feminine asupra eroilor, nu au tot timpul sorţi de izbândă: chiar dacă
precumpănesc cele care mizează sau vizează atributele fizice, uneori sunt aduse în prim-plan şi
argumente logice. Exemplu concludent în acest sens este un basm din colecţia P. Ispirescu (FătFrumos cu părul de aur), basm în care, cu o logică şi înţelepciune de tip tradiţional, autorul a
prezentat tema timpului (optim) de căsătorie: “Împăratul avea trei fete: şi aşa multă grije îi dase
trebile împărăţiei, încât uitase de fete că trebuie să le mărite. Într-un din zile, fata cea mai mare
se vorbi cu surorile ei ca să ducă fiecare câte un pepene ales de dânsa la masa împăratului. După
ce împăratul se puse la masă, veniră şi fetele şi fiecare aduse câte un pepene pe tipsii de aur şi îi
puseră dinaintea împăratului. Împăratul se miră de această faptă şi puse de chemă sfatul
împărăţiei să-i ghicească ce pildă să fie aceasta. Adunându-se sfatul, tăiară pepenii, şi după ce
văzură că unul se cam trecuse, al doilea era tocmai bun de mâncat şi al treilea dase în copt, zise:
-Împărate, să trăieşti mulţi ani; pilda asta înseamnă vârsta fetelor măriei tale, şi că a sosit timpul
să le dai la casa lor. Atunci, împăratul hotărî să le mărite” (Ispirescu: 1988, I, 139). Dacă în acest
exemplu soluţia (imagologică) este vizibilă, logică, “la îndemână”, modalitatea plastică şi practică
aleasă spre înţelegere funcţionând, altfel stau lucrurile în cazul altor basme. Mă refer aici la celebrul
basm Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte, din aceeaşi colecţie a lui P. Ispirescu, basm
în care semnificaţia firescului, necesarului din basmul celălalt (Făt-Frumos cu părul de aur),
transcende realul. Acest model sensibil, (ne)inteligibil de raportare la absolut, care încearcă să
apropie coordonatele epic-fabulative de cele ce ţin de o anumită forma mentis (recte: vehicularea
unor concepte, unor idealuri necotidiene), trimit acest basm în sfera mai largă şi mai complexă
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a creaţiei spirituale (o amplă şi atentă defalcare, inventariere şi analiză a acestor elemente necomune
din acest basm, este făcută de Constantinescu: 1979; Noica: 1978), în care condiţia obişnuitului
(făgăduirea celei mai frumoase fete de împărat ca soţie, perspectiva/promisiunea tronului şi
împărăţiei de condus etc.) trebuie să facă loc unei atitudini/mentalităţi care ţine de sfera unei “alte
ordini” decât cea a devenirii, una în care “vieţile şi lucrurile se rostesc mai adânc şi mai bine”
(Noica: 1978, 120). Imaginarul prezent în basmele luate de mine în discuţie, chiar dacă este extrem
de bogat, cu conţinuturi (mitologice, simbolice) diverse, manifestă câteva constante care sunt destul
de uşor de reperat:
● incertitudinea/confuzia dintre afectivitate şi raţiune: la nivelul basmelor mitanalizate, aceasta
se traduce prin nevoia de altceva a eroului, în speţă nevoia erotico-maritală de o fiinţă superioară,
dintr-o altă dimensiune/lume, care, în urma unei teofanii deconspirate de cineva iniţiat sau
descoperite întâmplător de erou – şi care presupune o iniţiere in nuce! - , va fi supusă şi ţintuită în
lumea eroului prin furarea atributelor divine (= veşminte) ale acesteia;
● apoi, avem prezentă conştiinţa unei realităţi transcendente, de care vorbea L. Boia (şi definită
ca o “realitate invizibilă, insesizabilă, dar cu atât mai semnificativă faţă de realitatea evidentă şi
tangibilă”: Boia: 2006, 28), în care profanul intersectează sacrul fără a păstra limitările specifice,
ba dimpotrivă, contopindu-se, influenţându-se şi alimentându-se reciproc (altfel nu poate fi înţeleasă
atitudinea fiinţei divine care, recuperându-şi atributele divine, îi spune eroului muritor unde o poate
regăsi, în cazul în care acesta doreşte asta. De altfel, nu este nici un basm în care, după părăsirea sa
de către fiinţa feminină care îşi recuperase atributele divine, eroul să nu pornească în căutarea,
regăsirea şi recuperarea acesteia!);
● în fine, nevoia de finalitate concret-fericită, specifică imaginariilor colective, în care dificultăţile
sunt surmontate de erou tocmai pentru a împlini aşteptările comunităţii care a generat şi/sau consumă
acest produs (oral) epic. În consecinţă, se poate vorbi, în cazul acestor basme, de un imaginar
funcţional, a cărui configuraţie (conceptual-simbolică) gravitează în jurul “nevoilor, satisfacţiilor
şi credinţelor” (de care vorbea J.-J. Wunenburger) comunităţii generatoare şi consumatoare de basm.
Sigur, dezvoltarea ulterioară a epicului (mai ales după ce fiinţa superioară îşi recapătă atributele
divine care o încatenau într-un alt tărâm/univers decât cel propriu şi părăseşte lumea eroului…),
ipostaziază şi o altă morfologie simbolică, îmbogăţită de nevoia de absolut manifestată de orice
comunitate tradiţională (→ pentru regăsirea/recuperarea acestei fiinţe superioare pierdute, eroul este
condiţionat să “acceseze” o altă lume/dimensiune, basmul căpătând astfel, mai ales prin happy
end-ul inevitabil, o natură/substanţă transcedentală, atemporală, cosmică), dar, în majoritatea
basmelor avute de mine în vedere, funcţionalul este cel care generează, consolidează şi/sau amplifică
substratul imaginarului.
Raţionalitatea unei astfel de “alegeri” (dacă putem vorbi de o alegere a modului de imaginare
a unor realităţi care, în sine, nu sunt deloc comune, cotidiene, ci exprimă imuabile reprezentări
obiective ale unei aşteptări subiective!), nu este defel întâmplătoare: toată suita de reprezentări care
formează imaginarul (funcţional) al acestor basme, îşi găseşte substanţă în universul mental al
comunităţii tradiţionale. De amintit sunt, prin importanţa deosebită:
● (re)cunoaşterea publică a valorii simbolice a unor lucruri absolute (vezi episodul despărţirii
eroului de părinţi şi de slujbaşii curţii şi ai împărăţiei, “carii, cu lacrimi în ochi, îl rugau să
se lase de a face călătoria aceasta, ca nu care cumva să meargă la pieirea capului său”: Ispirescu:
1988, I, 10);
● forţa de sugestie a peisajului, participant magic-activ la ”ţesătura narativă”;
● finalitatea imanentă ca expresie a libertăţii individuale (Spre exemplu, tinereţea fără bătrâneţe,
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viaţa fără de moarte, care poate fi “accesată” de o fiinţă muritoare, dar niciodată
păstrată, eternizată!).
Concreteţea (imagologică a) poziţiei adoptate de creatorul popular este, ca atare, una cel
puţin uimitoare: semnificaţiilor profunde (în care sunt împletite, deopotrivă, simboluri mitologice,
elemente de ceremonial funerar, sacrificial), autorul anonim (şi/sau naratorul) le-a adăugat şi altele,
la fel de importante. Nu pot să nu remarc, aici şi în legătură directă cu nevoia de absolut a unor
eroi din basmele timpului şi spaţiului (Scorpia Pământului; Basmul cu Soarele şi Luna: Chivu:
1988, 91-95, 209-215; Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte: Ispirescu: 1988, I, 7-16; Trei
copii săraci: Şerb: 1967, I, 38-52 etc.), râvna şi/sau contemplaţia eterată a unei structuri figurative
în care iluzia/metafora absolutului (acesta fiind o fiinţă nemuritoare/nepământeană, cazul eroilor
din basmele cu interdicul ne-uitării înapoi, sau o abstracţie – eternitatea unei fiinţe muritoare),
este omniprezentă, chiar dacă ţine de un anumit “imaginar privat”, subiectivat de nevoia de altceva
a cuiva anume…
Cât despre valoarea acestui imaginar funcţional (din basmele cu interdictul ne-uitării
înapoi), în cadrul comunităţii generatoare/consumatoare de basm, este hazardant sau greu de opinat
care este aceasta. Produse şi consumate într-o şi de o comunitate de tradiţie orală, destructurate
încet, încet de progresul tehnologic, deci, şi de noile cunoştinţe acumulate (→ cult-literare,
geografice, fizice etc.), de metodele moderne de înregistrare şi transmitere a informaţiilor, care
face derizabilă vechea structură epic-orală (→ apar basme în care eroul merge cu trenul, vaporul
sau cu dirijabilul, apar, ca personaje secundare, miniştri, miliţieni, poştaşi etc.), mă tem că aceste
basme au pierdut şi din configurarea şi valoarea imaginarului. Dacă în “basmele tradiţionale”
utopia este nu doar inventată, ci şi posibilă (vezi, spre exemplu, descoperirea şi trăirea, fie şi pentru
un timp, a Spaţiului şi Timpului – “Trecuseră mii de ani de când el zbura cu gândul din stea în stea
şi, când simţi că-i vine dor de fraţi şi de pământ, se lăsă ca gândul în adâncurile văzduhului şi
porni în zdrenţele lui vechi spre palatul frăţiorilor”: Şerb: 1967, I, 48-49), pe măsură ce este
depăşită, şi în mediul tradiţional, problema analfabetismului/tehnologiei, este stimulată naşterea
şi existenţa unui imaginar deschis, instabil, material(ist), în care se laicizează, se secularizează
vechile componente ale imaginarului, în care proliferează imaginile şi nevoile modernităţii trăite
de narator (= mutarea în alte locuri/ţări cu serviciul; elemente din dinamica schimbării politice,
ideologice, tehnice – miliţieni, cazarmă, şantier, conversaţii la telefon etc.). Structurile ferme,
simple şi eficace ale (basmelor) tradiţiei orale sunt nu neapărat abandonate, cât convertite,
calchiate, fiind tot mai pregnantă senzaţia de mecanic, de reflux (al memoriei tradiţional-colective),
de non-tradiţional. Sunt semnificative, din această perspectivă a fărâmiţării şi schimbării/raportării
atitudinii şi mentalităţii (naratorului şi auditoriului) la un alt univers ontic decât cel personal,
dialogurile post-narative pe care le-au purtat unii culegători cu informatorii, dintre care am ales
doar câteva, mai explicite. (“-Dar cum s-a putut preface lupul în grădina aia frumoasă? –Poi,
dacî era năzdrăvan. Sî da pisti cap şi şî pifăcea în grădină. –În basme se pot preface oamenii în
ce vor? -În basme da. –Se pot preface în alte fiinţe. Dar să se prefacă într-o grădină? –Da. Şi-n
grădină. –E posibil? -Eu ştiu? În poveste-i posibil…”; “-Cum credeţi, e posibil ca cineva, ca un
copil sau alt om, să intervină şi să pedepsească sau să forţeze pe ursitoare să facă ce vrea el? –
Acu, aici i-aici! –Da. –Ăsta-i basmu. –Da. –Aşa cum sunt multe filme ştiinţifico-fantastice, e posibil
să fie un film şi chiar atâta dă să…să zboare el, să ducă, să aia. E basmu. Dacă-i basm, e basm.
Asta-i frumuseţa lui, asta-i frumuseţa”: Oprişan: 2005, I, 221, 256; “-Aţi spus, la un moment dat,
ca fata aia a lui Scaraoţchi, era închisă de 5000 de ani acolo, în lada aia şi când a ieşit şi i-a pus
cuţitul şarpelui în gură s-a făcut din nou tânără şi frumoasă. Cum vă-nchipuiţi că a stat 5000 de

103

memoria ethnologica nr. 50 - 51 * ianuarie - iunie 2014 ( An XIV )
ani fără să îmbătrânească? Cum era posibil? –Păi, măi, tată, nu prea înţeleg de ce îmi puneţi aşa
întrebări, pentru că e poveste! –Şi ce, dacă-i poveste trebuie să fie minciună? –A, poveştile, aproape
80-90% sunt minciuni. -Şi mai e şi 10-20% adevăr! De pildă, în poveste asta adevărul este că aia
a stat 5000 de ani şi a rămas tânără, nu? -Păi, nu în povestea asta, în general.-Adică ce există
adevărat în poveşti? –În poveşti? Păi, uite, de exemplu, adevăr, să luăm povestea cu Lacrămi. E
posibil ca doi unchi să crească doi nepoţi. Ăla-i adevăr. Restu`... –Şi totuşi, spuneţi-mi un lucru, că
sunteţi acuma un om umblat încolo şi încoace, aţi văzut multe, aveţi o viaţă înapoia dumneavoastră:
poveştile sunt nişte minciuni sau nişte închipuiri, nu? –Da. –Şi totuşi, oamenii le ascultă cu plăcere,
dumneavoastră vă place să le povestiţi. Din ce cauză? –Omu` e veşnic dornic de necunoscut.
Uite, copiii se distrează, de exemplu.”; “Aţi spus că s-a suit Busuioc călare pe babă… -Da. Şi
baba-l ducea-n spate… -Păi baba zbura? -Păi o fi avut putere… -Sau fugea? –Chiar dacă cu paşi
aşa mergea, îl ducé pi Busuioc. Baba avé puteri! Era… avé putere ca fiu-so, balauru”: Oprişan:
2005, II, 12-13, 123).
Totuşi: deloc paradoxal, îndelungata istorie orală a comunităţii tradiţionale care a generat şi
consumat basme, cu tot progresul tehnologic (→ televizorul care limitează sau anulează existenţa
performerilor de basm) şi cultural-informaţional (unii naratori citind cărţi de basme – “Dar
dumneata ai citit şi din cărţi poveşti? –Am citit mult. Sigur că da. Da` ăstea sunt basme auzite,
urechiste, auzite de la ureche”: Oprişan: 2005, III, 365, sau (re)povestind basme culte “-Cu Călin
Nebunu - ”-Chiar aşa-i ziceţi? -Da. Aşa-i zici. –N-aţi citit-o dintr-o carte? –Nu, nu. Era povestitî
din bătrâni. –De la bunicu` sau de la cine o ştiţi? –Tot di la bunicu”: Oprişan: 2006, VII, 353), nu
reuşeşte să epuizeze sau să “bruieze” în totalitate conglomeratul de elemente (reale şi fictive) ale
imaginarului tradiţional. Emergenţa “normalităţii” dată de progresul tehnologic suscită, în sens
invers, şi reîntoarcerea la componenta ontologică a unui real în care alteritatea sublima orice
aşteptare (exterioară), existând remarcabile ilustrări în acest sens (“-E o poveste foarte frumoasă.
O-njură pe vacă şi vaca rămâne grea. Aţi auzit povestea asta? –Am auzit c-o fătat o vacă acu` mai
mulţ` ani, la ţarî pi undeva – doú feti cu păru blond şi frumoasî… -Două fete? –Da. Şi vaca era la
nişti oamini. Şî n-avé copii oaminii ceié. Şî oameninii au spus că opresc ei fetile sî le ceascî. Eram
la primării ş-o fimei povestea că-n sat la dânsa. Nu ştiu undi. Di pi la ţarî era şî povistea. Ş-o zâs
c-o oprit omu ceala fetili. <<Bini, zic, le-o oprit, da` dac-or zbiera ca vaca şî n-o puté sî vorbeascî
>>?! Nu ştiu! –Dar cum era posibil să se-ntâmple aşa ceva? –O fost la spitalu veterinar acolo…Şi,
`cî, s-o greşât. Şî i-o pus alt ser la vacî. O spus ei. Cî stătea pi-un geam sticluţâli şî s-o greşât ei.
Da` poate chiar o vrut doctor sî facî asta”…: Oprişan: 2005, II, 263).
Este efectul acţiunilor a ceea ce J.-J. Wuneneburger numea determinanţii hipertextuali ai
imaginarului (“Enunţurile şi tablourile unui imaginar sunt legate şi modificate de către referinţele
colective (dogme religioase, convingeri politice, credinţe colective privitoare la istorie, ideologii
sociale etc.) ce vin să le confere o credibilitate şi o autenticitate suplimentare. Imaginarul unui
individ, spre exemplu, este inseparabil de marile simboluri şi mituri politice ce modelează
reprezentările sale despre teritoriul naţional, despre instituţia puterii, despre transformările sociale
etc.”: Wuneneburger: 2009, 41), adică exact “agenţii operatori” care, condiţionaţi de noi
realităţi/evenimente, vor duce la apariţia unei noi conştiinţe simbolice ce va înscrie imaginarul
basmelor (avute de mine în vedere) în traiectul de neîncetată reinterpretare sau înţelegere finită a
unui alt univers ontic…
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