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Rezumat
Teza de doctorat Basmul englez modern şi imaginarul fantastic porneşte de la ideea
că basmul, atât cel popular, cât şi cel literar, nu reprezintă nici pe departe un gen destinat doar
copiilor, ci el se adresează unui public larg şi variat, interesat de prezentarea unor probleme
metafizice, perene, sub forma unor alegorii sau parabole, adică sub înfăţişarea unor texte
poetice cu încărcătură simbolică, capabile să reliefeze aspectele semnificative, tainice, ale
realităţii. În acest context, premisele teoretice sunt cele oferite de exegeţi precum G.
Călinescu care consideră această specie literară ca o „oglindire a vieţii în moduri fabuloase”
(1965, p. 5) subliniind că ea reprezintă „un gen vast, depăşind cu mult romanul, fiind
mitologie, etică, ştiinţă observaţie morală etc” (ibidem, p. 9). Jack Zipes lărgeşte şi mai mult
domeniul, afirmând că basmul este o formă de artă subversivă, născută din interacţiunea
socială şi având un rol pedagogic deosebit de important. Deşi nu i se cunosc încă originile,
basmul păstrează, conform lui V. I. Propp, o legătură substanţială cu valorile lumii arhaice, ce
nu şi-au pierdut actualitatea, transformându-le în teme şi motive cu certe valenţe filosofice.
Pentru Mircea Eliade, acest tip de naraţiune pare să se apropie cel mai mult de mit, în sensul
că el livrează un model de iniţiere la care cititorul este invitat să participe şi să regăsească,
chiar şi pentru o scurtă perioadă de timp, coordonatele sacre ale existenţei.
„Uneori basmele”, remarcă C.S. Lewis, „ pot spune cel mai bine ce e de spus” (2011,
p. 80) deoarece „povestea există numai ca un vehicul pentru altceva” (ibidem, p. 25), adică
scopul ei este „să prezinte ceea ce perspectivele înguste şi disperant de practice ale vieţii
exclud” (ibid., p. 35). Aceasta nu înseamnă totuşi că „logica unui basm nu este la fel de
strictă ca cea a unui roman realist, deşi e diferită” (ibid., p. 39).
Faptul că în basme apar zâne, uriaşi, balauri, etc. nu trebuie să inducă senzaţia că ele
se adresează doar copiilor şi vârstei lor inocente. Aceste personaje supranaturale au în mod
clar funcţia de a crea imaginea unei alte lumi, a altei realităţi – cea a spiritului, în opinia lui
C.S. Lewis – unde lucrurile îşi dezvăluie adesea o identitate diferită de cea cunoscută nouă
din viaţa reală. De aceea, basmul „ne pune dinaintea ochilor o imagine a realităţii aşa cum se
poate să fie ea undeva mai aproape de miezul ei” (ibidem, p. 30). C. G. Jung împărtăşea
credinţa că „basmul eliberează Arhetipuri care locuiesc în inconştientul colectiv, iar când
citim un basm bun ne conformăm vechiului precept cunoaşte-te pe tine însuţi” (apud C. S.
Lewis, 2011, p. 69). Cu alte cuvinte, basmul valorifică o întreagă mitologie, el ne pune în
contact cu tradiţii, credinţe şi rituri străvechi (v. V. I. Propp, Rădăcinile istorice ale basmului
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fantastic, 1973). Şi ca acest cadru teoretic să fie complet, nu trebuie omisă descrierea
basmului făcută de J.R.R. Tolkien. În celebrul său eseu On Fairy-Stories autorul îşi exprimă
convingerea că o poveste, pentru a fi cu adevărat gustată, are nevoie de un cititor adult în
stare să-i descifreze sensul şi mesajul, eucatastrofa – plăcerea compensatorie a unui final
fericit – având capacitatea de a declanşa o veritabilă emoţie de tip cathartic.
Axându-se pe aceste repere, lucrarea de faţă abordează basmul englez cult/modern
propunând o analiză a celor mai reprezentative texte prin care acest gen se defineşte şi este
recunoscut. Corpusul include operele semnate de patru mari autori englezi – Lewis Carroll,
Oscar Wilde, J.R.R. Tolkien şi C. S. Lewis. Punând accentul pe valenţele imaginarului
fantastic, aşa cum este acesta ilustrat în creaţiile scriitorilor menţionaţi, interpretarea noastră
se concentrează, în primul rând, pe ideea de sens şi semnificaţie, pe decodarea mesajului
încifrat în text şi pe revelarea valorii sale metafizice. Basmul, ca orice altă formă literară, este
un discurs despre realitate, o reflectare a formelor ei, pe care le prezintă într-o manieră
specifică ce nu poate fi înţeleasă decât apelând la surse conexe, ca mitologia sau istoria
religiilor. Pe cale de consecinţă, acest studiu nu este decât o încercare de a vedea cum anume
reuşeşte basmul să reflecte structurile sacrului – Iubirea, ca prima dintre virtuţi, căutarea
Binelui, cunoaşterea Adevărului ultim, raporturile complexe dintre contingent şi
transcendent, drama omului ca fiinţă prinsă între două lumi, relaţia sa cu timpul, etc.
Nefiind o lucrare de poetică care să vizeze o prezentare detaliată a structurilor
definitorii ale basmului, după tiparul formalist instituit de V. I. Propp, sau, mai nou, după
modelul oferit de Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi, ci una de hermeneutică, Basmul englez
modern şi imaginarul fantastic a avut ca scop să analizeze şi să comenteze ceea ce este
cunoscut sub denumirea de basm cult/modern sub raportul a patru dimensiuni fundamentale
care se conturează ca patru paliere distincte, patru contexte diferite în care se manifestă
imaginarul fantastic, incluzând registrul tragic, mitic, alegoric şi paradoxal/ludic. Din această
perspectivă, basmul, deşi în aparenţă deconectat de la ceea ce înseamnă realitatea obişnuită,
vorbeşte tocmai despre ea, numai că realitatea pe care o vizează el este una esenţială,
fundamentală, transcendentală. Tradiţional sau cult, basmul se defineşte ca o specie literară
menită să ofere o imagine eroică a vieţii şi implicit a fiinţei umane, prin sondarea adâncurilor
abisale ale sufletului omenesc. V.I. Propp arată că tematica basmului se concentrează în
principal şi invariabil pe două elemente care se constituie ca nucleul central al basmelor din
totdeauna şi de pretutindeni: ritualul iniţierii, care îmbracă cele mai diverse forme, şi
reprezentările despre moarte şi despre lumea de dincolo, cu tot repertoriul lor de obiceiuri,
datini, tradiţii arhaice şi credinţe imemoriale. Basmul reţine întotdeauna ceea ce este tipic
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fiindcă structura sa intimă este ţesută pe o problematică etern umană, valabilă oricând şi
oriunde, depăşind barierele sociale şi culturale sau de mentalitate, înscriindu-se pe o
traiectorie axiologică imuabilă şi ilustrativă pentru modul în care omul alege să gândească
realităţile vieţii, căutând răspunsuri şi soluţii pentru situaţii care par să depăşească cu mult
puterile lui limitate.
Basmul este Povestea prin excelenţă. Rostit sau scris, el este creditat mereu cu valenţe
mitice şi mai ales cu însuşiri magice, capabile să inducă mari transformări atât în natură, cât
şi în personalitatea umană. Auditorii sau cititorii sunt practic invitaţi să se lase absorbiţi de
însăşi Aventura cunoaşterii (De te fabula naratur = „despre tine este povestea”) şi să
participe la ea în mod activ, adică să intre în Poveste şi să trăiască întâmplările, să devină un
erou al lor, căci numai participarea şi trăirea intensă pot, în ultimă instanţă, genera un sens
nou al textului şi o semnificaţie mai profundă a lui. Aparent nimic altceva decât o născocire,
basmul explorează lumi stranii şi universuri mirifice, populate cu personaje ieşite din comun
– zmei, balauri, pitici, uriaşi, animale şi păsări care vorbesc şi care au un comportament
aproape omenesc – şi al căror rol este acela de a contribui la constituirea unei atmosfere
fabuloase. Altfel spus, basmul îndeplineşte o funcţie asociată în vremurile de demult cu mitul,
şi anume, el are calitatea şi forţa de a ne smulge din Timp şi de a ne face părtaşi la o
experienţă iniţiatică.
Naşterea basmului literar din basmul popular, transmutaţie ce marchează trecerea de
la povestea anonimă la text, la creaţia artistică asumată şi bazată pe o viziune personală şi o
interpretare liberă a schemei formale, iniţiale, a basmului a dus, inevitabil, la o lărgire a
domeniului şi la îmbogăţirea lui cu noi subiecte, motive, procedee şi tehnici. Devenit operă
literară, basmul îşi lărgeşte sfera nuanţându-şi demersul şi tematica. Şi totuşi, în mijlocul
acestor necesare şi inevitabile fluctuaţii impuse de factori sociali şi culturali, de mode, de
schimbările de optică aduse în procesul cognitiv de trecerea timpului şi de dezvoltarea şi
progresul ştiinţei şi al tehnicii, basmul modern a păstrat şi menţinut neabătut legătura
primordială şi esenţială cu fantasticul şi deci cu imaginarul şi cu mitul în care îşi află
rădăcinile de fapt. Descris ca o creaţie eminamente poetică şi simbolică, el este construit pe
tiparul poveştii mitice, preluat mai apoi de parabola biblică, de unde concizia şi o totală
indiferenţă faţă de detaliul anost şi superfluu – naraţiunea se centrează pe relatarea
esenţialului, a acelor fapte care au o valoare simbolică, atemporală. Nu întâmplător, acţiunile
personajului din basm amintesc de faptele eroilor (sfinţi, asceţi) pentru care contează nu atât
puterea fizică, cât probitatea morală şi forţa spiritului.
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Basmul, ca oricare altă specie literară, propune un Weltanschauung, o imagine despre
lume, adunând în structura sa o serie de motive şi simboluri religioase care ne fac să vorbim,
împrumutând termenul lui Henri Corbin, mai degrabă despre un imaginal, decât de un simplu
imaginar, întrucât el se interesează de teme şi idei ce ţin de zona mitului, a ritului, a sacrului.
Miza gnoseologică a unui atare univers este dată tocmai de crearea unui mediu propice pentru
manifestarea contrariilor, a polarităţilor, a realităţilor antitetice şi pentru unirea lor simbolică
– coincidentia oppositorum. Această hierosgamos, în definitiv, nu poate avea loc decât în
spaţiul privilegiat al imaginarului. De aici asemănarea izbitoare dintre mit şi poveste în ceea
ce priveşte puterea lor magică, de a ne transpune într-o altă lume, permiţându-ne, chiar şi
pentru o scurtă vreme, să ieşim din Timp şi să experimentăm totalitatea Fiinţei, dincolo de
banalitatea vieţii cotidiene. Iar mitul devenit basm păstrează nealterată legătura cu structurile
sacrului, reiterându-le continuu, prin trăire şi participare. Într-o lume desacralizată, basmul, în
forma sa modernă, continuă să propună modele şi strategii de promovare a valorilor.
Îndepărtându-se de modelul iniţial, basmul modern, în general, şi cel englez în particular,
explorează noi modalităţi de cunoaştere prin diversificarea temelor,

motivelor şi a

subiectelor ce alcătuiesc nucleul epic.
Altoindu-se pe tradiţia mitului şi încorporându-i imaginarul, basmul nu face altceva
decât să călăuzească omul şi să-i ofere constant o orientare axiologică. Ideea de sacru, din
istoria religiilor, nu este în acest context decât un punct de contact cu ceva ce suntem înclinaţi
să numim Realitatea ultimă − Adevărul esenţial fără de care nici o existenţă umană nu are
consistenţă sau sens. Basmul, ca mundus imaginalis, lucrează cu arhetipurile inconştientului
colectiv, arhetipul având aici statutul pe care Platon îl conferă Ideii. Imaginile, simbolurile,
miturile şi, în sens larg, orice scriere poetică se configurează pe structuri arhetipale de la cele
mai simple până la cele mai complexe şi ermetice.
Imaginarul, a cărui axă o formează gândirea arhetipală, îşi arogă libertatea de a
plăsmui lumi care nu vin neapărat să concureze realitatea existentă, cât să-i ofere o alternativă
viabilă ca o altă dimensiune potenţială, dar mai spirituală. Imaginarul implică în mod automat
şi necesar ceea ce Mircea Eliade numea „ruptura de nivel” – pentru că el are pretenţia
nedisimulată de a ne scoate din obişnuitul cotidian şi de a ne obliga să depăşim habitudinile
noastre mentale, stereotipe. Basmul nu creează lumi sau universuri care contrazic realitatea,
ci mai curând dezvoltă un sistem paralel pentru a demonstra că şi altceva este posibil sau
chiar dezirabil. Basmul, povestea în general, nu sărăceşte realitatea de la care, în mod
inevitabil, porneşte, ci o îmbogăţeşte cu o multitudine de planuri, trepte, paliere, îi amplifică
frumuseţea originară şi îi conferă o semnificaţie nouă.
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Lumea simbolică a imaginarului reclamă minunea, miracolul ca soluţii salvatoare dar
şi ca modalităţi extra-ordinare de re-dobândire a binelui pierdut, uitat, ocultat. Jocul
antinomic al imaginilor şi al simbolurilor, care formează baza imaginarului fantastic, creează
potenţialul pentru ceea ce Mircea Eliade numea „ieşirea din Timp” şi pentru ceea ce
Constantin Noica înţelegea prin anularea devenirii. Fascinaţia şi seducţia imaginarului
fantastic, aşa cum operează el în basm, reprezintă în fond nostalgia unei alte lumi nu neapărat
diferită de cea existentă, reală, cât varianta ei îmbunătăţită calitativ.
Scriitură poetică prin excelenţă, basmul asimilează uşor caracteristicile alegoriei
şi/sau ale parabolei, fiindcă ceea ce contează în ultimă instanţă, dincolo de plăcerea genuină a
poveştii în sine, este acel set de idei sau, pur şi simplu Ideea pe care textul o propune ca pe o
concepţie despre lume, considerată/apreciată prin raportarea la un sistem de valori unanim
acceptate. Dacă basmul popular era privit ca având un caracter magic, basmul modern
propune în schimb Ideea ca element de joncţiune între lumea exterioară, profană şi lumea
interioară, spirituală. Ideea, în basm, este o modalitate de sondare a psihicului uman, dar şi a
sufletului, o cale de trezire a conştiinţei şi de recuperare a valorilor umane. Încorporată
fantasticului, ea funcţionează în mod esenţial ca tehnică de re-amintire a unor experienţe
fundamentale pentru ceea ce înseamnă, şi a însemnat, devenirea omului. Uitarea este
întotdeauna asociată unui blestem, pe când recuperarea memoriei are sensul nobil al unei
restauraţii, al unei re-investiri, al re-descoperii, spirituale, ce ne re-pune pe făgaşul
normalităţii. De aceea elementul fantastic din basm nu are nimic dezolant, el îndeplinind un
rol invers, acela de a pune eroul, şi, implicit, cititorul, în contact cu forţe şi energii
supranaturale şi supra-umane binevoitoare şi benefice. Lupta cu forţele malefice nu reprezintă
decât un test, o încercare prin care personajul/personajele îşi dovedesc tăria de caracter,
inteligenţa şi credinţa. Basmul preia cu succes o idee care există în aproape toate religiile şi
anume că răul nu are consistenţă, neavând o realitate proprie: el poate fi mereu înfrânt şi
depăşit.
Elementele fantastice din basm nu caută să creeze un cadru senzaţional pentru
derularea unor întâmplări ieşite din comun, ci, dimpotrivă, supranaturalul rămâne, fără
excepţii, în graniţele veridicului şi ale verosimilului. Nu faptul că eroul poate zbura pe un cal
năzdrăvan ne interesează, ci ideea că omul este capabil de lucruri extra-ordinare, că el, cu
eforturi uriaşe, într-adevăr, îşi poate depăşi condiţia, poate înfrânge destinul potrivnic, se
poate angaja în bătălii inegale şi totuşi încununate de victorii surprinzătoare. În fapt,
dialectica fantasticului presupune o continuă şi neobosită interogaţie cu privire la om şi la
rostul lui. Cunoaşte-te pe tine însuţi pare să fie însăşi deviza sa în contextul lumii cotidiene în
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care stricteţea şi rigiditatea convenţiilor sociale lasă prea puţin spaţiu pentru o cunoaştere
adevărată a omului, cunoaştere care nu se poate înfăptui decât printr-o eliberare totală de sub
presiunea a ceea ce este inutil şi efemer. Iar eliberarea de sub tirania formelor exterioare, a
socialului, a conformismului este posibilă doar cu ajutorul nemijlocit al fanteziei şi al
imaginaţiei.
Atât despre partea introductivă. În ceea ce priveşte al doilea capitol, el se
concentrează asupra basmelor lui Oscar Wilde şi asupra temelor abordate de acesta – iubirea
mistică, sacrificiul şi jertfa de sine şi tragismul condiţiei umane, al confruntării cu limita.
Dincolo de orice abordare pragmatică a literaturii, în sensul de reprezentare mai mult sau mai
puţin exactă a realităţilor din vremea sa, scriitorul s-a arătat interesat de cultivarea unui gen
de poveste suficient de flexibil pentru a-i permite să-şi expună neîngrădit concepţiile şi ideile
care oricum depăşeau, prin anvergură intelectuală şi prin profunzimea emoţiei, concretul
realităţilor contemporane. Astfel, Wilde, nu doar în basme, dar şi în singurul său roman,
Portretul lui Dorian Gray (The Picture of Dorian Gray), oferă o descriere simbolică a lumii,
o viziune care îşi extrage substanţa dintr-o imaginaţie fantastică ce tinde nu spre explicarea
realităţii, ci mai curând spre transcenderea ei, pentru o mai bună înţelegere a ceea ce este
esenţial. Optând, în privinţa textelor sale, pentru o formulă concisă, ce aminteşte de
parabolele evanghelice, autorul îşi creează discursul în jurul unor metafore sau simboluri care
pot fi asociate unor trăiri afective complexe. Deşi motivul tradiţional al călătoriei în „lumea
de dincolo” lipseşte, aceste poveşti se menţin în zona metafizicului prin abordarea unor teme
ce se concentrează asupra psihicului omenesc şi a mecanismelor sale, care-i îndreptăţesc şi-i
justifică opţiunile; sufletul omului este teritoriul pe care scriitorul îl explorează cu atenţia şi
minuţia celui ce vrea să cunoască adevărul din spatele aparenţelor.
Basmele lui Oscar Wilde sunt nişte instantanee prin care, cu ajutorul simbolurilor şi al
limbajului poetic, suntem invitaţi să participăm la misterul Fiinţei. Printr-o meditaţie
contemplativă asupra unor personaje şi, mai ales, asupra actelor lor ni se concede şansa de a
ieşi din zona profană şi de a intra, prin Iubire şi căutarea inedită a Adevărului şi a Binelui, în
zona sacrului, a misterului său inefabil. Afilierea la sfera religiosului, a sacrului capătă
accente de un profund dramatism, iar emoţiile pe care le stârneşte, cathartice, fără îndoială,
pun cititorul avizat în contact cu marile teorii mistice, aşa cum se întâmplă cu Prinţul Fericit
– The Happy Prince (pe care majoritatea comentatorilor îl asociază unei figuri martirice,
chiar lui Iisus însuşi, în dorinţa sa de pace şi salvare universală), Privighetoarea şi
trandafirul – The Nightingale and the Rose (în care intuim profunzimile iubirii jertfelnice),
Uriaşul ce se iubea doar pe sine – The Selfish Giant (cu epifania din final, când acestuia i se
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îngăduie, pentru binele făcut, o intâlnire cu Iisus în ipostază de copil). Basmele lui Oscar
Wilde, aşa cum se înfăţişează ele, reprezintă, în mod cert, o experienţă mistică a sacrului în
forma sa deplină şi desăvârşită, care este Iubirea. Şi nu întâmplător, ea apare sub aspect
tragic, fiindcă trăirea sacrului presupune întotdeauna o „ruptură de nivel” şi aceasta nu doar
ca detaşare faţă de lume, ci şi ca expresie a afirmării de sine prin confruntarea cu ceva mai
puternic şi a cărei forţă teribilă stârneşte sentimente inexplicabile şi contradictorii.
Cu Lewis Carroll (capitolul al treilea), basmul începe deja să arate ca un roman
fantasy ce explorează o lume intermediară (postulată teoretic de Henry Corbin), despre care
vorbesc oglinda şi visul, o zonă situată între spirit şi materie, în care interioritatea omului
devine exterioară, căpătând formă ca univers distinct. Acesta este locul unde gândirea şi
existenţa coincid: credinţele, imaginile, gândurile prind viaţă, au un contur real. De aceea,
visul aici este eminamente subversiv, el se prezintă ca subminare a spaţiului cotidian, văzut
ca sistem restrictiv de reguli şi convenţii, care este persiflat până la parodie, caricaturizat până
la satiră. Visul, aşa cum îl percepe scriitorul, este, neîndoielnic, un spaţiu al libertăţii
absolute, în care legile şi regulile sunt anulate sau interpretate anapoda; el reprezintă the
world of the unexpected, un şir de imagini născocite de fantezia fără margini a ceasurilor de
odihnă, când lucrurile familiare par să-şi schimbe înfăţişarea şi să se transforme căpătând alte
valenţe şi alte semnificaţii, nu întotdeauna complet diferite de vechea simbolistică conferită
experimentului oniric.
În fond, atât visul, cât şi oglinda reprezintă două modalităţi de reflexie a realităţii şi a
celor două planuri ale sale, concret şi abstract, şi a felului paradoxal în care acestea se
suprapun. Oglinda şi, pe cale de consecinţă, oglindirea presupun, ca şi visul, aceeaşi pierdere
a materialităţii şi deci a ordinii lumii, operează cu imagini care au pretenţia de a capta ceea ce
este esenţial, ceea ce scapă privirii, ce alunecă la suprafaţa vizibilă a lucrurilor. Ca şi visul,
oglinda se conturează ca o potenţială „lume de dincolo”, reprezentată ca o veritabilă „lume pe
dos”, stranie şi absurdă, unde totul este inversat. Cunoştinţele teoretice şi empirice îşi pierd
eficacitatea: nu numai că lucrurile diferă în esenţa lor de cele cu care suntem obişnuiţi prin
educaţie, dar şi limbajul funcţionează după alte legi stilistice şi semantice. Într-o lume
schimbată în datele ei fundamentale şi acţionând „pe dos”, limba nu mai construieşte
realitatea, nu o mai explicitează, nu mai facilitează accesul spre sensul dorit, ci întemeinduse, în glumă, pe jocuri de cuvinte, parafraze, metafore, metonimii, etc. tinde să oculteze
adevărul şi semnificaţia lui ultimă. La fel ca şi visul sau oglinda, limbajul utilizat într-o
manieră ludică creează premisele apariţiei unei lumi paralele în care domneşte nonsensul, dar,
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paradoxal, nu ca o lipsă de sens , ci ca un spor de valoare şi ca un plus de sens. Modificând
codul, mesajul capătă nuanţe noi, greu de descifrat la o analiză de suprafaţă.
Construite pe ideea de joc/joacă, poveştile care o au pe Alice ca protagonistă contrazic
prejudecata potrivit căreia gândirea raţională conţine întotdeauna nobleţea adevărului
infailibil, în timp ce emoţia ar trivializa orice demers cognitiv, prin tendinţa sa obsesiv
centripetă, subiectivă, când, de fapt, ea reprezintă prilejul de manifestare al spontaneităţii
creatoare şi izvorul care face să ţâşnească o viziune nouă, proaspătă, asupra vieţii. Continua
interogaţie a lui Alice, permanenta ei mirare, efortul neîntrerupt de a înţelege ce se petrece cu
cei din jurul ei şi mai ales cu ea însăşi, supusă unor schimbări care par să nu mai contenească,
sunt tot atâtea stări contradictorii ce par să eludeze capacitatea sistemului logic de gândire de
a oferi soluţii viabile şi de a explica la modul plauzibil, şi deci satisfăcător, o lume, după toate
aparenţele, „ieşită din ţâţâni”. Nu o dată eroina se află în imposibilitatea de a găsi explicaţii
raţionale şi rezonabile pentru situaţiile paradoxale pe care le experimentează în compania
unor personaje care o fac să se simtă inconfortabil, intimidată şi încurcată prin întrebările pe
care le pun, prin răstălmăcirile sentenţioase pe care le furnizează cu toată seriozitatea.
Din perspectiva lui C. S. Lewis (capitolul al patrulea), basmul pare conectat la o
problematică ce gravitează necondiţionat în jurul Omului şi a destinului său, vizând
permanenta sa confruntare cu forţe oculte şi periculoase – materializări ale unui rău
intelectual sau etic – descriind încercările sale de a-şi transgresa limitele pentru o mai adâncă
cunoaştere a lumii şi a sinelui. Basmul, centrat pe „elementul ascuns”– elementul K, cum
spune autorul – se configurează ca un univers al imaginilor arhetipale, al dihotomiilor
platonice în care lumea este doar un loc al aparenţelor, al formelor mereu în schimbare şi
tocmai de aceea lipsite de realitate. Basmul nu înseamnă neapărat dorinţă de evadare într-un
alt timp sau într-un alt spaţiu, la modul utopic, ca în literatura SF, de pildă, ci, aşa cum îl
percepe scriitorul, el apare ca expresia unui dor după ceva nelămurit, ca o căutare a ceva
inefabil şi, uneori, imposibil de definit cu exactitate în termeni obişnuiţi. De aici incursiunile
misterioase ale eroilor într-un alt spaţiu şi un alt timp, ce implică o ieşire din lumea profană
pentru a experimenta potenţialul spiritual al unui tărâm fermecat.
Situând faptele relatate într-o lume care cunoaşte un început şi un sfârşit, C.S. Lewis
se arată interesat de sacru, de evenimentul religios ce-şi împleteşte existenţa cu cea a omului,
în vederea mântuirii şi a salvării lui. Narnia, configurată ca un spaţiu ales, un loc marcat de
prezenţa divinului, face posibilă comunicarea dintre lumi, dintre universuri diferite. Cei care
călătoresc spre Narnia, trecând pragul dintre lumi şi cunoscând astfel o altă dimensiune a
timpului, suferă un proces esenţial şi totuşi inefabil de transformare, de metamorfozare.
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Peripeţiile eroilor lui Lewis se petrec necontenit sub oblăduirea înţeleaptă a lui Aslan – leul
care îi însoţeşte pretutindeni şi în orice timp, chiar şi atunci când pare absent, preferând să
stea deoparte pentru a le permite protagoniştilor să acţioneze liber şi neîngrădit, în deplin
acord cu propria lor conştiinţă. Şi recunoaştem aici problema liberului arbitru – omul este
lăsat liber, este lăsat să aleagă după cum îi dictează inima, chiar dacă uneori, sau poate cel
mai adesea, alegerea nu este tocmai cea (mai) bună, ceea ce poate avea ca efect o lungă şi
istovitoare rătăcire, ca cea descrisă, de pildă, în Prinţul Caspian (Prince Caspian). Însă
intervenţia providenţială a divinităţii (metamorfozată în leul Aslan) nu doar că repune
lucrurile pe făgaşul cel drept, dar le şi salvează dintr-o iremediabilă de-cădere.
Fiind un scriitor care şi-a exprimat făţiş, şi în repetate rânduri, adeziunea şi interesul
pentru problematica religioasă, în general, şi pentru cea creştină în special, C.S. Lewis îşi
scrie poveştile pentru a ilustra simbolismul sacru al luptei dintre bine şi rău, totul reducânduse la a avea sau la a nu avea credinţă. Aspectul cel mai notabil îl reprezintă formularea ideii
că credinţa este un factor de coeziune, dar şi o modalitate de expresie a libertăţii interioare.
Prin credinţă, omul depăşeşte orice formă de aservire, socială sau psihică/mentală. Pe de altă
parte, a nu avea credinţă înseamnă să rămâi sclavul unei false perspective asupra propriei
fiinţe, dar şi asupra celorlalţi; cel lipsit de credinţă rămâne captivul unui univers himeric,
populat cu năluci şi fantasme.
Ultimul capitol al tezei este consacrat lui J.R.R. Tolkien. Pentru el, universul
fantastic al basmului se ţese, fără echivoc, în jurul Aventurii ca temă centrală, nucleul ei, cel
mai adesea, fiind o căutare de un fel sau altul. Clădit pe modelul arhetipal al eroului mitic
care are în vedere realizarea binelui, personajul basmului are aceeaşi menire, de a duce la bun
sfârşit o călătorie plină de peripeţii, prin care este iniţiat într-o serie de lucruri necunoscute
până atunci – străine sau chiar terifiante – împlinindu-şi astfel destinul. Tărâmul aventurii
este o lume fantastică, vrăjită şi eroică în acelaşi timp, un teritoriu al încercărilor, al
înfruntării unor forţe periculoase, atât din punct de vedere al integrităţii fizice, cât şi a celei
morale, unde eroul este supus unei ispite, este tentat în direcţia unei alegeri greşite.
Căutarea, în romanele fantasy ale lui Tolkien, are aceeaşi valoare ca şi în basmul
popular. Ea presupune o călătorie lungă, plină de obstacole şi pericole, de evenimente extraordinare şi chiar dramatice. O deplasare care implică luarea în stăpânire (sub forma
cunoaşterii) a unor spaţii variate, benefice sau malefice, locuri în care eroul/eroii îşi pot găsi,
pentru o scurtă perioadă de timp odihna sau dimpotrivă unde sunt hărţuiţi fără cruţare de
apariţii himerice. Deşi uneori în cheie ironică sau comică, personajele lui J.R.R. Tolkien au
parte de acelaşi proiect iniţiatic, croit pe modelul marilor eroi ai mitologiei, şi nu sunt cu
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nimic mai prejos decât aceştia, ceea ce explică interesul nemaipomenit suscitat de basmelefantasy scris de autorul englez. Ca şi în cazul lui C.S. Lewis, la Tolkien personajele se
întâlnesc cu suferinţa şi nu o privesc cu dezgust, deoarece înţeleg că ea face parte, într-un
mod enigmatic, din însăşi ţesătura vieţii lor.
O trăsătură specifică a romanelor lui J.R.R. Tolkien este utilizarea elementului
miraculos, care este unul de sorginte vădit creştină. Acesta intră, în mod evident, în categoria
acelor procedee simbolice a căror menire este revelarea spiritualului, a unui supranatural care
acţionează asupra lumii naturale în chip minunat şi benefic. Prin intermediul elementelor ce
ţin de miraculos, eroul chemat să participe la aventura iniţiatică a cunoaşterii nu este singur,
nu este abandonat unei lupte inegale şi sterile, care, de cele mai multe ori, îl depăşeşte,
copleşindu-l chiar. Dimpotrivă, acestea lucrează în favoarea sa, punându-i la dispoziţie
mijloacele necesare pentru a izbândi. În textele autorului englez, miraculosul, prin toate
caracteristicile extra-mundane care-l definesc, prin farmecul minunilor ce îl alcătuiesc, face
existenţa personajelor mai densă, mai bogată şi mai frumoasă, prezentându-se totodată ca o
manifestare a sacrului, a factorului religios. Intervenţie salutară şi mântuitoare în multe din
expediţiile foarte dificile ale eroilor, miraculosul se configurează, în termenii lui Mircea
Eliade, ca o adevărată ruptură de nivel, în sensul că o altă ordine devine vizibilă şi posibilă,
timpul şi spaţiul permiţând pătrunderea într-un alt tip de realitate, net superioară calitativ.
La J.R.R. Tolkien interesul pentru sfera miraculosului se întâlneşte cu atenţia acordată
mitului şi modelelor eroice. Preocupat de ideea de a crea o mitologie autohtonă, scriitorul se
bazează pe o viziune eroică asupra existenţei, cultivând un model care pune în centrul său
acţiunea, lupta, revolta împotriva oricărei manifestări a răului. Atât în poveştile cuprinse în
Silmarillion, cât şi în celelalte care vor urma, eroii sunt într-o continuă agitaţie şi efervescenţă
pentru a recupera ceva originar şi necesar sau pentru afirmarea unei idei sau a unui principiu.
Important, şi prin aceasta miturile lui Tolkien vădesc, cu adevărat, un substrat religios,
creştin, este faptul că nicăieri în aceste texte nu există vreo situaţie în care eroul, ca figură
exemplară, să renunţe sau să se recunoască înfrânt. Din contră, acţiunea lui temerară îşi ia ca
punct de plecare credinţa că totul se poate împlini atâta timp cât scopul urmărit este binele,
fără de care nu există ordine, nu există speranţă.
Formula romanului cavaleresc decurge din mitologia creată de autor, continuând
ideea sa fundamentală, în sensul că ea se mulează în mod firesc pe acest tipar al aventurii şi al
acţiunii eroice. Căutarea desăvârşirii cu orice preţ, împlinirea spirituală prin afirmarea binelui
rămân o constantă a scrierilor lui J.R.R. Tolkien. Întâmplările fantastice ale căror protagonişti
sunt eroii săi – precum odinioară Sir Gawain sau Beowulf – au scopul de a crea o legătură
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între două lumi distincte: cea obişnuită şi cea supranaturală. Etosul eroic se bazează aproape
în întregime pe acţiunile morale şi de luptă ale unei figuri reprezentative, eminente. Cadrul
formal în care se desfăşoară aventurile sale este unul mitic – prin implicarea supranaturalului
– în consonanţă cu valoarea şi măreţia întreprinderilor sale, care inspiră cititorului o emoţie
de tip cathartic.
Privită în ansamblul ei, această lucrare a urmărit să ilustreze legătura profundă şi
subtilă dintre basm/literatura fantasy şi structurile sacrului, revelate cu ajutorul elementului
fantastic. Fără a-şi propune să epuizeze în vreun fel subiectul ales, ea reprezintă un demers ce
lasă loc pentru alte interpretări posibile şi pentru alte analize viitoare.
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