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SPAȚIUL ȘI TIMPUL – ELEMENTE FUNDAMENTALE 
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Satul românesc a fost un mediu generos de date ce reprezintă o deosebită importanță 

științifică și națională. Gândirea unui om are și ea o istorie, fiindcă poate îmbrăca mai multe 

forme, care reprezintă etape în dezvoltarea sa până la mentalitatea întâlnită în zilele noastre. 

Modul de a gândi și de a experimenta spațiul are o deosebită influență asupra culturii populare, 

acest liant fiind temă de cercetare pentru mai mulți scriitori. Problema spațiului nu poate fi 

detașată de celălalt element apropiat, timpul. Aceste două elemente fundamentale – spațiul și 

timpul – reprezintă date constitutive și determinante, structuri și forțe, ce au întreținut diverse 

forme și dezvoltări ale culturii unui popor. 

În satul românesc tradițional, timpul apare în două moduri: 

1. timpul ca fenomen pozitiv, fenomen legat de știința populară;

2. timpul ca fenomen calitativ psihologic, fenomen legat de credințe și obiceiuri.

În conștiința populară, în conștiința țăranului român spațiul reprezenta atât un fenomen de 

mentalitate, cât și manifestările concrete care exprimau o concepție despre spațiu, și anume, 

datinile și obiceiurile, activitățile spontane sau organizate. 

Țăranul român nu putea fi îndepărtat de natură, se afla într-o armonie perfectă cu ea, 

aceasta reprezentând pentru el nu doar un cadru exterior, ci o sursă de energie, elementul vital 

care-i transmitea hrana spirituală necesară supraviețuirii; natura în modurile ei sezoniere, viața 

omului în etapele ce le parcurge de la naștere până la moarte, toate sunt amintite cu mult patos în 

creațiile populare de-a lungul timpului. 

În continuare, detaliem cele două elemente determinante în dezvoltarea culturii populure 

românești: spațiul și timpul. 

Spațiul și legătura sa cu folclorul 

Spațiul, în vremuri îndepărtate, reprezenta o problemă de mentalitate, o problemă de 

știință morală a satului, a țăranului simplu. Problema spațiului a fost studiată de mulți etnologi și 

filosofi ai culturii de-a lungul vremii. În școala sociologică franceză, problema spațiului apare în 

studiile asupra societăților ,,primitive”. Amintim pe cei doi scriitori francezi, Emil Durkheim cu 

lucrarea Les formes elementaires de la vie religieuse (1925)] și pe Levy Bruhl cu lucrarea Les 

fonctions mentales chez les primitifs (1922) care dedică o seamă de pagini problemei spațiului în 

gândirea primitivă.  
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În ambele cazuri se susține ideea unui spațiu deosebit de al unor societăți evoluate 

(civilizate) dezvoltate mult mai târziu.  
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O contribuție deosebită a avut-o și Mircea Eliade, care, în lucrarea Le sacre et le profane 

(1965), dedică un capitol spațiului privit din punctul de vedere al istoriei religiilor. 

La noi, această controversă a spațiului este tratată în detaliu de Lucian Blaga în lucrarea 

sa Trilogia culturii (1944), unde expune o teză asemănătoare celei susținute de Frobenius și 

Spengler, care au încercat să dovedească faptul că spațiul nu este ,,o constantă a intuiției umane” 

precum apere în apriorismul kantian, ci este un sentiment care generează cultură. Plecând de la 

ideea că ,,inconștientul posedă orizonturi proprii”, Lucian Blaga susține că ,,la baza așa 

numitului sentiment specific al unei culturi stă un orizont sau o perspectivă pe care și-o creează 

inconștientul uman ca un prim cadru necesar existenței sale”. Astfel, L. Blaga ajunge să afirme 

că ,,cultura românească populară posedă și ea o viziune spațială specifică, care ia forma 

determinată a *infinitului ondulat*”, numind acest cadru inconștient al vieții noastre ,,spațiul 

mioritic”. 

Cercetarea spațiului de către specialiști s-a dovedit utilă pentru cunoașterea mentalității 

generale a satului tradițional, dar, totodată, a deschis și calea spre înțelegerea multor fenomene, 

manifestări de cultură materială și spirituală. Pentru înțelegerea unui mod de a gândi lumea, 

spațiul reprezintă un fenomen de cea mai mare însemnătate. Din punct de vedere existențial el 

este un cadru elementar al naturii, iar din punct de vedere al cunoașterii, spațiul înseamnă o 

formă a unui mod de a concepe lumea și a o reprezenta. Faptul că spațiul apare ca un element 

principal se regăsește în geneză, din credința că acesta exista de când a apărut lumea, din cele 

mai vechi timpuri, din momentul în care lumea și toate lucrurile au fost create. 

Am amintit mai sus că spațiul reprezintă o constantă în modul de a gândi lumea, pe care 

țăranul român din satul tradițional o relatează după nevoile spiritului său și orientării spre care se 

îndreaptă. În gândirea populară, spațiul aparține existenței și fără el lumea ar fi fost inexistentă, 

el apare ca un fenomen complex, unde realul și posibilul se îmbină și cauzele finale acționează. 

Spațiul, putem concluziona că, participă la alcătuirea lumii ca existență (geneză) și se manifestă 

odată cu ea, țăranul român făcând legătura între fenomene și încercând să găsească forme de 

explicație a acestora, prestabilind o ordine a tuturor lucrurilor și inducând o stabilitate a lor. 

Aceste constatări reieșind din apropierea individului de realitatea lucrurilor elementare care-l 

înconjurau. 

Spațiul, pentru omul de la țară, avea reprezentări multiple: loc, lume, cosmos, ordine, 

natură, casă, curte, vecini, locuri cu întâmplări deosebite și greu de explicat. Toate aceste 

elemente au avut o deosebită importanță în desfășurarea traiului oamenilor de la sate. 
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Locul avea o mare însemnătate. Acesta putea fi bun și sfânt (bisericile, grădinile și 

mormântul), dar și rău care, în credința populară, domină locul bun; aici, se petrec tot felul de 

întâmplări nefirești care tulbură tihna și liniștea sătenilor. Consecințele nefaste ale acestui loc 

rău, sunt multe și variate: dureri de cap, de corp, apariția muțeniei și a paraliziei, moartea. 

Influența acestui loc nu se limita la întâmplările ce aveau legătură cu oamenii, ea trecea dincolo, 

afectând până și regnul animal, vegetal.  

Cele mai neobișnuite întâmplări petrecute sub influența unui loc rău, rămân cele care au 

legătură cu ielele, cu jocul acestora. Ielele, măiestrelele, zânele, ale frumoase, ale sfinte sau 

puternicele, toate acestea, reprezintă denumiri date aceleiași ființe fantastice. Ființele acestea 

cărora le sunt atribuite puteri supranaturale, fantastice, miraculoase, magice reprezintă un pericol 

extrem pentru oameni, concepție care, încă, rezistă și este foarte răspândită  în gândirea 

oamenilor de la sate.  
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În acest sens, sunt concludente cercetările făcute de Ernest Bernea prin satele românești, 

în lucrarea sa Cadre ale gândirii populare românești, lucrare apărută în anul 1985, la editura 

,,Cartea românească'':  

„Loc rău e stai undeva și nu-ți priește; mergi la drum și calci în necaz. Ăsta e loc rău, da' 

cine-l știe până nu pățește?''; 

„Vine cineva de-l doare un picior și doar nu l-a scrîntit; să zice că a călcat în loc rău'';  

„Dacă ciobanul merge cu oile și oile pierd laptele – la unele le cade și țâțele – zice că 

atunci a dat cu ele într-un loc rău și, știi, atunci le ferește; numa mînzările le ferește, că ele au 

lapte.'' 

„Ale sfinte au fost fete pe pământ. Au masa lor sub un pom, d-aia pe sub pom nu ne dăm 

niciodată. După miezu nopții, ale sfînte ies și trec prin văzduh, cîntînd ca din cimpoi. Se opresc 

mai ales sub strășiniși în pomi, unde au masa lor.  

Dacă prinde pe cineva îl plesnește. De aia nu să iese noaptea din casă și mai ales nu se 

stă sub pomi și sub strășini. Celor loviți de ale sfînte doctoru nu are ce le face. Atunci se 

descîntă și se roagă, dacă ești bolnav din cauza lor, da' niciodată nu te vindeci de tot''. 

„De calci în locu unde au jucat ielele, nu-i bine; îți scrîntești un picior sau te lovește așa 

o boală de rămîi strîmb toată viața''. 

,,Să-ntîmplă că pleacă omu la drum, pleacă sănătos, și cine știe cum ajunge; vine necazul 

de nu știe nime. Vezi cum a fost cu Ghiță a Dimoaicei, de-o plecat la coasă  bun sănătos, o venit 

un nor și l-o trăsnit, de-o rămas pe loc. Sărmanu, ce om! Da' avea și copii. La locu ăla o pus un 

semn de-l ferește oamenii; e loc rău, că s-o-ntîmplat cu trăsnetu''. 

3  

În mentalitatea rurală observăm că spațiul și omul sunt într-o uniune perfectă, există un 

contact intens, ceea ce conduce către o legătură indestructibilă, o legătură de rudenie, de sânge.  

Țăranul român nu s-a lăsat intimidat de actele, întâmplările, nenorocirile ce s-au petrecut 

în jurul unui anumit loc rău, el a încercat să găsească o rezolvare a tuturor acestor evenimente; 

au apărut astfel o serie de acte magice cu ajutorul cărora oamenii credeau că vor învinge, că vor 

îndepărta fenomenele stranii care le perturbau liniștea de zi cu zi. Spre exemplificare amintim 

versurile pe care sătenii le rosteau în momentul în care erau surprinși de volbură sau vârtej, ale 

cărei urmări erau dăunătoare sănătății. În imaginația populară aceasta avea dimensiuni uriașe, în 

mișcarea ei cerul se unea cu pământul. 

,,De mergi pă drum și te prinde volbura, te oprești și zici:  

Volbură frumoasă,/ Du-te sănătoasă. 

Și atunci să duce și scapi. O fi duh rău, eu așa cred''. 

,,Să-ntîmplă uneori așa, cînd mergi pă drum, să vină volbura, adică atunci cînd să face 

vîntu roată.  Cînd te-o atins volbura , să zici: 

Volbură frumoasă 

Du-te sănătoasă. 

Sănătos ne-ați găsit, 

Sănătos ne-ați lăsat! 

Și scuipi de mai multe ori după ea; altfel, te pocește, de poți trage necazu toată viața. ... volbura 

vine așa ca un vînt rău; să zice că-i tot din iele''. 

Timpul – element fundamental 

Țăranul român, omul satului arhaic, a cunoscut o dimensiune a lumii și a vieții diferită de 

cea actuală, a trăit din plin, cunoscând timpul trăit, adică timpul calitativ. El consideră că toate 
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lucrurile au timpul lor și că ordonarea în timp a activităților omului este o necesitate. Nimic nu se 

face la întâmplare, nu există nimic fără un punct de sprijin și de reper în mărimea și în calitatea 

timpului.  

Omul din trecut știe că timpul este trecător, dar printr-o orientare a spiritului reușește să 

învingă clipa trecătoare și efemeră, adică reușește să învingă timpul, cel care este strâns legat de 

lumea noastră și se manifestă în interiorul ei, își face simțită prezența de-a lungul vieții omului, 

în toate etapele componente. 

Toate acțiunile desfășurate de individ au o multitudine de determinante între care timpul 

este deosebit de important.  
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Viața spirituală a satului, a țăranului, era dominată de manifestări religioase și magice, 

toate aflându-se sub influența timpului, fără de care nu ar fi avut niciun sens. Un act ritual trebuia 

să respecte anumite condiții pentru a putea fi săvârșit și aici amintim de cele două fenomene 

importante în viața satului – spațiul și timpul. Uneori, timpul nu mai reprezintă o condiție pentru 

îndeplinirea actelor comemorative, a unor obiceiuri calendaristice, ci este însuși obiectul acestor 

ritualuri.  

Spre exemplificare, amintim ritualul înmormântării: îngroparea după a treia zi, 

priveghiul, paza gropii. În Valea Jiului, în depresiunea subcarpatică a Olteniei există un cântec 

ritual, un cântec al zorilor. Acest cântec se intonează în fiecare dimineață înainte de răsăritul 

soarelui tot timpul cît stă mortul în casă: 

„Zorilor, zorilor, 

Zorilor, surorilor, 

Voi să nu grăbiți, 

Să ne năvăliți.” 

Versurile se cântă de mai multe femei, toate stând cu fața spre răsărit, în fiecare 

dimineață, zorile fiind invocate să întârzie până ce toate vor fi gata pentru călătoria mortului. 

Zorile, simbolul nașterii unei alte zile, au caracteristici particulare, caracteristici, care au o 

importanță deosebită în viața omului. În satul arhaic tot ce înseamnă vrăji, farmece, descântece, 

făcut și desfăcut, sunt strâns legate de timp, considerat în aceste împrejurări fenomen cu puteri și 

însușiri proprii. Pentru a putea fi eficace aceste vrăji și descântece trebuie efectuate într-un 

anume timp, să respecte anumite reguli ale timpului deoarece fără toate acestea nu s-ar putea 

îndeplini. 

Toate unitățile de timp (zorile, amiaza și asfințitul) sunt factori esențiali pentru săvârșirea 

unui ritual, a unei vrăji sau descântec. Expesiile, miezul nopții, înainte de cântători, spre ziuă, în 

puterea nopții, reprezintă timpul necurat, timpul rău, momentele în care se înfăptuiesc acte de 

magie distructivă pentru om. Aceste momente ale timpului sunt reprezentative deoarece se spune 

că în aceste momente puterile vrăjitorilor sunt mai mari, atunci umblă strgoii, stafiile de tot soiul, 

umblă urâtul și pricolicii. 

În acest sens, relatăm povestea unei vrăjitoare din Țara Oltului, care se ducea „în puterea 

nopții” în cimitir și îl înconjura de trei ori, purtând părul despletit. Toate aceste practici aveau 

menirea de a-i conferi mai multă putere în săvârșirea vrăjilor. 

În alte cântări sunt invocate corpurile cerești, mai precis Luna, cu toate fazele ei: lună 

plină, lună nouă, lună mâncată.  

5 
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Pentru însănătoșirea unei persoane bolnave, aceasta trebuia să privească către luna nouă 

și să rostească următoarele versuri: ,,Luna nouă e sus/ Boala după mine s-o dus”. 

Timpul era decisiv și indispensabil în satul arhaic, nu doar în realizarea acestor acte 

magice, ci și atunci cînd se construia o casă, se lucra un ogor, se cosea un cojoc, ceea ce a codus 

la realizarea calendarului, după cum consideră unii sociologi și etnologi. Calendarul nu era 

altceva decât o organizare mai eficientă a timpului, un mod de trai al țăranului din satul arhaic. 

În concepția populară timpul are caracteristici specifice ca tot ce este viu și organic,ele 

sunt diferențiate de la un moment la altul, de la o unitate de timp la alta.  

O altă însușire a timpului este aceea că este ireversibil. În trecerea lui prin viața omului 

nu poate suporta transformări sau inversări de date. 

Scriitorul Mircea Eliade, în lucrarea sa Le sacre et le profane (1965), afirmă că ,,timpul 

sacru este prin însăși natura sa reversibil în sensul că el este propriu-zis, un timp mitic 

primordial făcut prezent”. 

În concluzie, putem afirma că, timpul, în mentalitatea populară de demult, era un timp 

viu, colorat, era plin de sens. 
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