Basmul cult
Povestea lui Harap-Alb
- de Ion Creangă
Se ştie c ă basmul cult este o specie narativ ă ampl ă, în care autorul preia tiparul
narativ al basmului popular, pe care îl reorganizează în funcţie de propriul stil şi de viziunea
sa artistică. Acţiunea implică fabulosul care este tratat în mod realist şi înfăţişează drumul
maturizării eroului. Ca şi în basmul popular conflictul dintre bine şi rău se solu ţionează cu
triumful binelui . Personajele îndeplinesc prin raportare la
erou, o serie de func
ţii
(antagonistul, ajutoarele, donatorii ) ca în basmul popular, dar sunt individualizate prin
atributele exterioare şi prin limbaj. Reperele spa ţio-temporale sunt vagi, nedetermninate .
Sunt de asemenea prezente formulele narative tipice: ini ţiale, mediane, finale . Stilul este
elaborat, iar naraţiunea se îmbină cu dialogul şi descrierea.
Un astfel de text este ,,Povestea lui Harap-Alb” de I. Creangă, ce are ca temă formarea
unui t ânăr care trece printr-un şir de încercări pentru a- şi dovedi calit ăţi apreciate în etica
populară (curaj, înţelepciune, generozitate). De aceea basmul are caracterul unui
bildungsroman, N. Manolescu consider ând c ă ,,Povestea lui Harap-Alb este povestea
destinului uman”. Motivele narative pe care le implic ă tema sunt: împăratul f ără urma ş,
superioritatea mezinului, c ălătoria ini ţiatică, supunerea prin vicle şug, probele dep ăşite,
demascarea răufăcătorului, pedeapsa, căsătoria.
Naraţiunea la persoana a III-a este realizat ă de un narator omniscient, dar nu şi
obiectiv, deoarece intervine adesea prin comentarii şi reflecţii.
Un prim aspect ce încadrează acest text la specia basm cult este acţiunea prezentată
într-o succesiune de secvenţe narative şi episoade care sunt redate prin înlănţuire şi alternând
naraţiunea cu dialogul şi descrierea.
De asemenea, relaţiile spa ţio-temporale sunt sugerate ca în basmul popular prin
formula ini ţială tipic ă: ,,Amu cic ă era odat ă într-o ţară un craiu care avea trei feciori”.
Naratorul inoveaz ă formula ini ţială, pun ând povestea pe seama spuselor altcuiva (,,cic ă”,
adică ,,se spune”), fără a nega, ca în basmul popular (,,a fost odată ca niciodată”), în vreme ce
folosirea imperfectului ,,era” fixează acţiunea într-un timp fără durată, prin urmare etern.
Spaţiul sugerează dificultatea aventurii eroului care va trebui s ă ajungă de la un cap ăt
la altul al lumii, de la imaturitate, la maturitate în plan simbolic.
Şi în construcţia subiectului, ca şi în basmul popular, acţiunea se desf ăşoară linear
în cadrul ei putând fi identificate funcţiile specifice tiparului narativ al basmului.
Astfel, situaţia iniţială prezintă atmosfera de la curtea craiului. Ca în basmul popular,
această stare ini ţială de echilibru este tulburat ă de cererea împăratului Verde care solicit ă pe
unul dintre nepo ţi, succesor la tron. Aceasta ar fi intriga basmului. Mo ştenirea va produce
rivalitate între fiii craiului şi o atmosfer ă tensionată între părinte şi fiii s ăi. Craiul îi pune la
încercare, travestindu-se în urs ca s ă poată verifica curajul şi responsabilitatea fiilor, aceasta
fiind prima treaptă a iniţierii.
Mezinul trece aceast ă prob ă cu ajutorul calului n ăzdrăvan pe care şi-l dob ândise la
sfaturile Sfintei Duminici, bătrâna care îşi propune să-l ajute, căci mezinul s-a dovedit
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milostiv, sensibil, suferind pentru decepţia tatălui său dezamăgit de laşitatea şi ipocrizia fiilor
săi mai mari.
Acţiunea de remediere a situa ţiei iniţiale este c ălătoria propriu-zisă a fiului de crai.
Este sfătuit de bătrână să ia calul, armele şi hainele cu care tatăl său a fost mire, pentru a reuşi,

sugerându-se astfel c ă t ânărul va repeta ini ţierea tatălui, în aceleaşi condi ţii. A şa se exp lică
nemulţumirea şi sfaturile date de crai, din dorinţa de a-şi proteja fiul de pericolele pe care şi el
le-a traversat cândva.
Călătoria va deveni o imita ţie a unui mod exemplar, dar
şi o ,, înscenare a unor
profesionişti”: tatăl, calul, Spânul, Sfânta Duminică, împăratul Roş, deosebirea dintre ei fiind
dată doar de gradul diferit al implicării.
Trecerea podului este urmat ă de r ătăcirea prin pădurea labirint. Sensul i niţiatic este
evident. Ieşirea din labirint este însă o prob ă prin care eroul trec ând-o cu succes şi-ar dovedi
maturitatea. Fiul craiului este însă naiv ,,boboc în felul s ău la treburi de aieste”, nu-l
recunoaşte pe acela şi sp ân, crez ând c ă a p ătruns în ţara sp ânilor, e credul şi sincer, îi
mărturiseşte ce l-a sf ătuit tatăl şi coboară în fântână, fără a g ândi la consecinţe. Coborârea în
fântână trimite la mitul coborârii în infern care se face în sensul unei morţi şi al unei renaşteri
spirituale: eroul intră în fântână naiv fecior de crai, pentru a deveni Harap-Alb rob al spânului
iniţiator. Schimbarea numelui nu este doar problem
ă de onomastic ă, ci implic ă o nou ă
traiectorie spirituală.
Consecinţele pactului cu Sp ânul va fi încercarea eroului în trei împrejurări diferite:
aducerea salatelor din Gr ădina Ursului, aducerea pielii cerbului ,,cu cap cu tot, a şa bătute cu
pietre scumpe” şi a fetei Împăratului Ro ş, probe ini ţiatice care vor conduce la formarea
personalităţii tânărului.
Mijloacele prin care trece probele
ţin de miraculos, iar ajutoarele au puteri
supranaturale. Nota comună a celor trei situa ţii care diferă totuşi prin gradul lor de dificultate
este perfec ţionarea uman ă şi formarea eroului ca viitor conduc ător. Primele dou ă probe le
trece cu ajutorul Sfintei Duminici care îl sf ătuieşte şi îi oferă obiecte magice (pentru urs, o
licoare cu somnoroas ă, pentru cerb, obr ăzarul şi sabia lui Statu-Palm ă-Barbă-Cot). Eroul îşi
va dovedi curajul, abilitatea în mânuirea sabiei, cumpătarea şi loialitatea faţă de spân.
A treia probă, răpirea fetei împăratului Roş, cea mai compl exă, dar şi cea mai dificil ă
este iniţierea în eros, expresie a umaniz ării personajului. Drumul începe cu trecerea altui pod
ce poate sugera trecerea spre o altă etapă a maturizării.
Eroul are acum ini ţiativa faptelor sale şi îşi demonstrează noi calit ăţi: compasiunea,
când decide s ă protejeze via ţa furnicilor, pun ându-şi pe a sa în pericol, pentru c ă alege s ă
treacă înot ,,o ap ă mare”; generozitatea, înţelepciunea şi priceperea c ând confec ţionează un
stup pentru albine. Pentru toate acestea va fi r ăsplătit, primind de la cr ăiasa furnicilor şi a
albinelor o arip ă, alt obiect magic. Dob ândeşte noi prieteni care îi vor deveni loiali şi-l vor
recunoaşte ca lider pentru calităţile sale.
Confruntarea cu omul Ro ş înseamnă trecerea altor probe ini ţiatice, eroul încălcând
pentru a doua oar ă interdicţia oferită ca sfat de tat ăl său, atunci c ând eroul pleca în marea sa
călătorie care era însăşi viaţa. Acum va fi ajutat de personaje cu puteri supranaturale: în casa
de aramă supraîncălzită va fi ajut at de Gerilă; de ospăţul cu mâncare şi băutură din belşug va
trece cu ajutorul lui Flămânzilă şi Setilă; alegerea
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macului de nisip va fi f ăcută de furnici; straja noc turnă la odaia fetei şi prinderea fetei
metamorfozată în pas ăre sunt încercări pe care le trece cu ajutorul lui Ochil ă şi Păsări-LăţiLungilă; identificarea fetei se realizează cu ajutorul albinei, în vreme ce întrecerea impusă de
fată va implica personajele fantastice – calul şi turturica pentru a ad uce alte obiecte magice:
trei smicele de măr, apă vie şi apă moartă. Calul reuşeşte şi fata îl însoţeşte pe Harap—Alb la
curtea Împăratului Verde. De aceea Mihai Pop
şi Pavel Rux ăndoiu apreciau că lumea
basmului este o l ume cu totul aparte ,, opusă cotidianului, o lume în care voin ţa omului nu
cunoaşte limite, în care nu exist ă contrarii care s ă nu poat ă fi rezolvate... Este o lume opus ă
realităţii cotidiene, nu prin personaje şi întâmplări care pot fi verosimil e, ci prin atmosfera ei
interioară, prin esenţa ei”.

Călătoria de întoarcere este cea mai dificil ă pentru erou întrucât, îndrăgostit de fat ă,
va trebui să rămână loial jurământului făcut spânului.
Refacerea echilibrului iniţial şi răsplata eroului reprezintă deznodământul basmului.
Fata îl dezleagă de jurământ, semn că iniţierea eroului este finalizată. Decapitarea eroului are
semnificaţia morţii iniţiatice: dispare novicele pentru a se impune iniţiatul.
Învierea eroului este real izată de fata Împăratului Roş cu ajutorul obiectelor magice.
Eroul primeşte pe fata mpăratului Roş şi împărăţia, iar nunta şi schimbarea statutului social
confirmă maturizarea eroului.
Personajele basmului l ui Creangă sunt purt ătoare ale un or valori simbolice: binele şi
răul, în diversele lor ipostaze.
O altă caracteristică a basmului cult în textul ales este c ă autorul a modificat radical
personalitatea eroului care în basmul popular era un perso naj excepţional înzestrat cu însuşiri
deosebite. Harap—Alb are mai degrabă însuşirile unui antierou, iar personalitatea lui se va
forma în timp, prin intermediul experien ţelor de via ţă tr ăite. Este un t ânăr harnic, omenos,
îndatoritor, milostiv, virtuţi consacrate în etica populară.
Spânul nu e ste doar întruchipare a r ăului, ci are rolul de ini ţiator al eroului pe care îl
va conduce nu doar într-un labirint fizic, p ădurea, ci mai ales într-unul spiritual care este
însăşi via ţa. R ăutatea lu i este doar aparent ă. Pentru ca Harap-Alb s ă devin ă un conduc ător
bun, spânul trebuie să fie rău şi el va dispărea când rolul lui va fi încheiat.
Eroul este sprijinit de ajutoare şi donatori, fiin ţe cu însuşiri supranaturale (Sf ânta
Duminică), animale fabuloase (calul n ăzdrăvan, cr ăiasa furnicilor şi a albinelor), fiin ţe
himerice (cei cinci prieteni însoţitori la curtea împăratului Roş).
În plus, b asmul lui Creang ă este original şi prin arta spunerii. Limbajul este de surs ă
populară, dar autorul îl recreează, dându-i o notă individuală care devine marcă a stilului său.
Originalitatea lui Creangă la nivelul limbajului se eviden ţiază prin aspecte diferite: vocabular
marcat de fonetisme regionale, prezenţa proverbelor şi a zicătorilor.
Plăcerea spunerii, jovialitatea se reflect ă în mijloacele de realizare a umorului:
exprimarea mucalită (,,să trăiască trei zile cu cea de-ala ltăieri”), diminutive şi augmentative
(buzişoare, băuturică), caracterizările groteşti ale personajelor (Gerilă, Flămânzilă etc.), scene
comice, cum este cearta dintre Gerilă şi ceilalţi în casa de aramă.
Originală este la Creang ă şi oralitatea stilului ce se realiz ează prin: limbajul afectiv,
naratorul omniscient intervenind adesea prin comentarii, aprecieri, solicit
ând cititorii.
Oralitatea este susţinută în text şi prin aglomerarea de interjecţii, exclamaţii
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(,,Mă rog, foc de ger ce era: ce s ă vă spun mai mult!”), utilizarea de fraze rimate ( ,,De-ar şti
omul ce-ar p ăţi/ Dinainte s-ar p ăzi!”), prezen ţa dialogului care are dublu rol. Prin el se
dezvoltă ac ţiunea şi se caracterizeaz ă personajele care tr ăiesc şi se individualizeaz ă prin
limbaj.
Astfel, ,,Povestea lui Harap-Alb” este un basm cult care are ca model basmul popular,
dar devine original prin reflectarea concep
ţiei despre lume a scriitorului, umanizarea
fantasticului, construc ţia personajelor, umorul şi sp ecificul limbajului. Poate de aceea
G.Călinescu aprecia c ă ,,basmul este o oper ă de crea ţie literar ă, cu o genez ă special ă,
oglindire, în orice caz a vieţii în moduri fabuloase.”

