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Abstract. Between symbolizing and being symbolized, human hair clearly has an emblematic 
importance, and is held sacred in the symbolic thinking of most traditional cultures. This is all the 
more true within Romanian traditional culture, where hair has the status of a true cultural etymon, 
with a strong symbolic role. In Romanian fairy tales, human hair is associated with playful impulses, 
it expresses ontological status, psychic permanence or objectifies/increases an eminently ritual act. 
Therefore, for the correct reception of the dimension given in time and space to human hair, the present 
study is structured on three major coordinates (mythologic, folkloric, and fairytale), highlighting the 
configuration of each and considering the structure, dynamics and function played by hair in the vision 

of the respective epic fields. 
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Preambul 
Parte a unui întreg anatomic tot mai complex, mai coerent şi mai 

producător de sens, părul uman are o puternică valorizare în imaginarul 
postmodern, acaparat şi condiţionat de avalanşa tehnicilor audio-vizuale de 
marketizare şi vânzare. Aproape fără excepţie, reclamele la produsele 
rezervate îngrijirii părului mistifică antropologic acest produs cornos, dictând 
reacţii, sugerând tratamente de urmat, într-un final oferind iluzia unei 
reimaginări a eului prin intermediul podoabei capilare. Astfel, sunt 
nenumărate produsele de laborator care pot surmonta o problemă biologică 
imediată, precum calviţia (unele reclame ,,însufleţind” astfel de produse 
prezentate, declarându-le, pur şi simplu, ,,doping pentru păr”). Într-un 
context cultural bazat preponderent pe relativa informare a consumatorului 
şi/sau facila receptare oferită de imageria audiovizualului, diferite companii 
de specialitate oferă spre vânzare şampoane care dau volum, balsamuri care 
hrănesc rădăcina şi stimulează creşterea. La fel, vopsele din cele mai inventive 
cromatic, uneori cu nume de-a dreptul fanteziste, includ în mesajul vânzării 
lor potenţarea necesităţii, semnificaţiei şi a impactului (ulterior vopsirii) avut 
asupra apropiaţilor sau celorlalţi. În consecinţă, nici frizerul nu mai este 
reprezentarea social-adecvată a celui ce se ocupă de tunderea/aranjarea 
părului cuiva, acesta fiind eclipsat de hair-stylist. 
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Între simbolizant şi simbolizat, părul uman are în mod evident o 
greutate emblematică, de-a dreptul sacrală în gândirea simbolică a majorităţii 
culturilor tradiţionale (în sensul de symbolon). Cu atât mai mult la nivelul 
culturii tradiţionale, unde părul are un statut de adevărat etimon cultural, cu 
un pregnant rol simbolic. Documentând acest studiu, am decelat cum 
podoaba capilară umană are, la nivelul basmului fantastic românesc, pulsiuni 
ludice ori statut ontologic, cum oferă permanenţă psihică sau cum 
obiectivează/augmentează un act eminamente ritualic. Prin urmare, pentru 
corecta receptare în timp şi spaţiu a dimensiunii acordate părului uman, 
studiul de faţă l-am structurat pe trei mari coordonate (mitologică, 
mitofolclorică, imaginară de basm fantastic), cu evidenţierea configuraţiei 
proprii fiecăreia. Mereu având în vedere structura, dinamica şi funcţia jucată 
de podoaba capilară în viziunea respectivului câmp epic. 

 
Dosarul mitologic 
Densitatea spaţiului sacramental în care trăiau (cotidian) majoritatea 

comunităţilor tradiţionale a dus la învestirea părului uman cu sens simbolic. 
Travaliul hermeneutic privind rolul jucat de către păr în conştiinţa mitologiei 
clasice, trebuie să pornească, inevitabil, de la câteva mituri cunoscute. Aş 
aminti aici mitul lui Samson, cu puternice ecouri în zona culturalului modern 
(film1, operă2, pictură3). Conform sursei veterotestamentare, acest erou era un 
(alt) produs pur al manifestării deităţii iudaice, naşterea lui fiind miraculoasă 
şi programatică4. Dar, pandant al manifestării divine în planul profanului, 
această miraculoasă concepere şi naştere este condiţionată de respectarea 
unor interdicţii: 

„[…] Acum ia bine seama, te rog, să nu bei nici vin, nici băutură tare, şi să nu 
mănânci nimic necurat. Căci, iată, vei rămâne însărcinată şi vei naşte un fiu. 

 
1 Vezi ,,Samson and Delilah” (1949), regia Cecil B. DeMille, cu Hedy Lamarr, Victor  Mature, 
George Sanders, Angelo Landsburry; ,,Samson and Delilah” (1996), regia Nicolas Roeg, cu 
Elizabeth Hurley, Michael Gambon; ,,Samson” (2018), regia Bruce MacDonald, Gabriel 

Sabloff; cu Taylor James, Billy Zane, Lindsay Wagner. 
2 Aici trebuie amintită opera celebră a lui Camille Saint-Säens, ,,Samson şi Dalila” (libret de 
Ferdinand Lemaire), cu premiera la 2 decembrie 1877 (la Grossherzogliches Theater, 
Weimar) şi un succes răsunător.  
3 Dintre cele mai semnificative opere picturale cu acest subiect, amintesc ,,Samson şi munca 
lui la coloane” (1863) a lui Carl Bloch (1834-1890), aflată la Staten Museum for Kunst, 
Copenhaga; ,,Orbirea lui Samson” (1912), de Lovis Corinth (1858-1925), aflată în 
patrimoniul Alte Nationalgalerie, Berlin etc.  
4 ,,[…] Fiii lui Israel au făcut iarăşi ce era rău înaintea Domnului; şi Domnul i-a dat în mâinile 
filistenilor timp de patruzeci de ani. Era un om în Ţoreea, din familia daniţilor, care se numea 
Manoah. Soţia lui era stearpă şi nu năştea. Şi îngerul Domnului s-a arătat femeii şi i-a zis: 
«Iată, tu eşti stearpă şi n-ai copii; dar vei rămâne însărcinată şi vei naşte un fiu»” (Judecători 
13: 1-3).  
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Briciul nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din 
pântecele mamei lui; şi el va începe să elibereze pe Israel din mâna filistenilor”5. 

Încărcat de divinitate cu o suprasarcină simbolică (anume, eliberarea 
conaţionalilor săi de sub dominaţia filistenilor), eroul se va manifesta ca atare: 
va arde grânele acestora cu ajutorul a 300 de vulpi prinse, cărora le leagă de 
cozi făclii6, va ucide o mie de oameni doar cu o ,,falcă de măgar neuscată 
încă”7 etc. Încercările repetate ale duşmanilor de deconspirare a sursei 
puterilor fizice peste medie deţinute de către Samson, eşuează rând pe rând8, 
fiind nevoie de introducerea narativă a Dalilei: ,,necăjit şi chinuit în fiecare zi 
de stăruinţele ei, sufletul i s-a umplut de o nelinişte de moarte”, el îşi va 
,,deschide toată inima faţă de ea”, dezvăluindu-i secretul puterii lui: 

„[…] Briciul n-a trecut peste capul meu, pentru că sunt un nazireu al lui 
Dumnezeu din pântecele mamei mele. Dacă aş fi ras, puterea m-ar părăsi, aş 
slăbi şi aş fi ca oricare alt om”9. 

Părăsit de divinitate, orbit de duşmanii săi şi pus să învârtă la râşniţa 
închisorii, el va avea un ultim moment de manifestare a puterii cu care fusese 
învestit in utero, doborând casa unde fusese adus spre batjocorire, ,,cei pe care 
i-a ucis la moartea lui fiind mai mulţi decât cei pe care îi omorâse  în timpul 
vieţii’10. 

Bine valorizat simbolic este părul uman şi în mitologia greacă. În mod 
repetat, avem menţiunea poietică a părului lung avut de războinicii greci 
participanţi la asediul Troiei (,,pletoşii feciori din Ahaia”11) ori de unele zeităţi 
(precum ,,Ahile, feciorul pletoasei zeiţe”12; ,,[…] puternica zeiţă,/Minerva cea 
cu plete dalbe”13 etc.). O multitudine de metafore şi metonimii legate de 
podoaba capilară şi reflectând, probabil, semnificaţia acordată de către 
imaginarul arhaic părului, avem în cazul miticului Ulise, dintre numeroasele 
menţiuni alegând două, fiecare într-un alt registru perceptiv şi semnificativ. 
În primul rând, aş aduce în discuţie fenomenologia părului uman organizat şi 
orientat înspre lubric/seducţie, recte, momentul în care eroul se va arăta 
Nausicăi: 

„[…] Şi capu-şi curăţi de jegul mării. / Iar când a fost spălat şi uns cu totul / 
şi îmbrăcat cu hainele ce-i dase / fecioara, iată pe ascuns Minerva /mai mare-

 
5 Judecători 13: 4-5 (sublinierea autorului, C. C. Fără menţionarea specifică a autorului citat, 
toate sublinierile ulterioare îmi aparţin).  
6 Judecători 15: 3-5. 
7 Judecători 15: 14-16. 
8 Judecători 16: 1-15. 
9 Judecători 16: 17. 
10 Judecători 16: 22-30. 
11 Homer 2008a, XVIII, 6. 
12 Ibidem, XVI, 826. 
13 Homer 2008b, VII, 49-50. 
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l face şi mai plin pe dânsul / şi lasă păr tufos şi creţ să-i curgă / din creştetu-i 
ca floarea de zambilă”14. 

În al doilea rând, pentru a justifica/credibiliza scenariul revederii dintre 
eroul reîntors acasă şi credincioasa lui soţie, Penelopa, vom avea o situaţie 
asemănătoare. Momentul revederii cuprinde, deopotrivă, proiecţia şi rejecţia 
imaginii celuilalt (cel-de-demult, aşa cum şi-l aminteau), sugestia şi 
contrasugestia (prezenţa eroului versus neîncrederea soţiei că este el), acestea 
fiind dublate, pentru verosimilizare, de un alt transfer şi contratransfer 
corporal, tot cu aport divin: 

„[…] Şi-atunci lui Minerva / revarsă de la ea mândreţe multă, / de-arată el 
mai mare şi mai trupeş. / Din creştet lasă plete mari să-i curgă, / stufoase ca 
o floare de zambilă. / Din scaldă iese atunci Ulise-ntocmai / ca un 
nemuritor”15. 

Însă, emblematică pentru importanţa podoabei capilare umane în 
imaginarul mitologiei clasice, cred că este sacrificarea, de către Ahile, a părului 
său pe altarul funerar al lui Patrokles16. Experienţa, de-o profundă intensitate 
a acestei sacrificări, subtilă nuanţare a psychétherapeei de care pare că erau 
obsedaţi grecii antici (,,[…] Asta viteazul vorbind, în mâinile mortului 
puse/pletele sale şi toţi din adânc suspinau de durere”17), este cu atât mai 
importantă cu cât, în repetate rânduri, ni se spune că este vorba de ,,coama 
bălaie/părul crescut înadins ca să fie-nchinat lui Sperheos,/râul”18, ,,la-ntorsu-
mi acasă la mine în ţară”19. 

Semnificaţii particulare, dar, la fel de importante în registrul somato-
religios, au alte câteva acţiuni vizând părul uman (momentul primei tunderi; 
tonsura specifică anumitor cinuri monastice; coafurile feminine adecvate unor 
anumite vârste etc.20). Dintre numeroasele situaţii, am ales spre exemplificare 
doar două, diametral organizate în strat fenomenologic. Anume, procedeul 
scalpării celui tocmai învins, cu o semnificaţie imediată de statuare socială 
(poziţionarea respectivului războinic în cadrul tribului în funcţie de numărul 
de scalpuri deţinute = de duşmani ucişi), dublată de una religioasă (uciderea 
şi/sau scalparea celui învins face transferul de putere, de energie vitală de la 
cel învins, la învingător), procedeu care a generat o întreagă literatură de 
specialitate în America şi nu doar21. La polul opus, modalitate de a fiinţa într-o 

 
14 Ibidem, VI, 305-311. 
15 Ibidem, XXIII, 193-199. 
16 ,,[…] eu pletele-mi dau să le ducă cu el răposatul …” (Homer 2008a, XXIII, 149). 
17 Ibidem, 150-151. 
18 Ibidem, 139-140. 
19 Ibidem, 143-144. 
20 Vezi, pentru acest aspect, Oişteanu 2016, p. 133 şi urm. 
21 Din vasta literatură de specialitate care abordează acest subiect, subiectiv-obiectiv sau 
viceversa, am ales spre exemplificare, pentru istoricul problemei şi acurateţea tratării, Axtell, 
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lume predispusă la iluzionare, este raderea craniului de către practicanţii zen; 
raderea craniului este tăierea bonno-urilor (= iluziilor), ceea ce semnifică 
ruperea de iluzii, căutarea permanentă a adevărului (bonno soku bodai – iluziile 
devin satori)22. 

 
Dosarul mitofolcloric 
Dincolo de organizarea anatomică, de fiziologia imediată a podoabei 

capilare (= existenţa material-concretă), de cele mai multe ori mentalitarul 
tradiţional a învestit părul uman, cum s-a văzut şi la dosarul mitologic, cu 
accepţiuni magic-sacramentale. Mereu pendulând între memorie (colectivă) şi 
imaginaţie, între retrospecţie şi prospecţie, mentalitatatea tradiţională 
românească a dat părului dimensiuni erotice (trichophilia), eufemice, magice 
sau simbolice. În planul psihologicului, aceste dimensiuni diferite atribuite 
podoabei capilare având menirea de a ancora, în realul semnificativ al irealului, 
produsele imaginare ale phantasiei (spirituale), cea îndrituită să traseze, justifice 
şi să motiveze existenţa material-cotidiană. 

Firesc – şi spun firesc pentru o gândire simbolică de tip binar, cum este 
cea românească, obişnuită să polarizeze reprezentările – sacru/profan; 
celest/teluric; bine/rău etc. –, părul deschis la culoare, blond sau şaten 
deschis, este văzut ca fiind apanajul fiinţelor divine sau conotate mitofolcloric, 
evocând razele soarelui, regimul diurn, lumina, bunătatea, căldura. 
Dimpotrivă, părul negru evocă regimul nocturn, stihia subpământeană, 
teluricul, demonicul. De altfel, după cum voi arăta imediat, la nivelul basmului 
fantastic românesc, majoritatea eroilor (fii sau fiice de împăraţi, zâne) au părul 
blond/de aur, atribut care augmentează caracteriologia respectivului personaj. 
Îndeobşte, părul feminin a avut întotdeauna un rol extrem de important în 
practicile ceremoniale sau magice (,,nimic nu e mai tare decât legătura făcută 
cu păr femeiesc”). Interesant este ritualul ,,însurăţirii” dintre fete23, similar 
,,înfrăţirii” dintre băieţi: cele care doresc să se ,,însurăţească”, iau un fir de păr 
din părul lor şi un fir de iarbă şi, ţinându-le de câte un capăt, zic: „Ţii, surată, 
până la moarte? Ţin, surată, până la moarte!”24. 

Alături de alte elemente vitale ale corpului uman (pielea, laptele, 
sângele, oasele), părul este încărcat cu valenţe magice, multe de situat în sfera 

 
Sturtevant 1980; Ball 2013; Griffin 2011; Peotta 2007; Ponzetta et alii 1998; Reid 2019. 
22 Deshimaru 1998, p. 35 şi urm. 
23 Purtând diferite nume (Lioara, Juguţ, Feleaga ş.a.), acest ritual al legării premarital-rituale 
dintre fete de o anumită vârstă este larg răspândit în spaţiul balcanic; vezi Colta 2015, p. 69-

71; Filip 2011.   
24 Evseev 1987, p. 109-110. De menţionat: acest ritual de ,,însurăţire” are la bază observaţia 
privind rezistenţa firului de păr contrapusă subţirimii lui, dar şi credinţa că părul este intim legat 
de fiinţa posesorului, că îi poartă amprenta psihofizică, de unde numeroasele practici care 
folosesc, în scop matrimonial sau magic, fire din părul cuiva.  
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onticului. Fie atrage iubirea celui râvnit25 (pentru reuşită fiind indicat ca acele 
fire de păr luate de la persoana iubită să fie luate fără ştirea acestuia26), puterea, 
sănătatea, avuţia, fie îndepărtează boala, sărăcia, urâtul, duşmanul27. Iar aceste 
valenţe magice cu care a fost conotat părul încep încă de la naştere, cu o serie 
de acte divinatorii sau propiţiatorii, care încă mai au greutate ontologică, fie 
şi în mediul urban modern, fie şi diluate sau cu substratul magic deturnat, 
mecanic executat sau neînţeles28. Nu se tunde părul copilului până la vârsta 
de un an, existând credinţa (în Maramureş) că, matur, acesta ar deveni 
desfrânat29. Aceeaşi interdicţie a tăierii părului pruncului până la vârsta de un 
an, cu motivaţii diverse (primejdie de foc, nenoroc în viaţă, folosirea acestuia 
în magia neagră etc.), este prezentă în cam toate regiunile ţării30. Mai mult, 
este total contraindicată tăierea părului copilului de către părinţii acestuia, 
doar naşii (părinţii spirituali) având acest apanaj, după cum este indicat ca 
acest ritual să se facă ,,într-o zi deplină” a săptămânii, recte luni, joi sau 
sâmbătă. Marţea nu este indicată, aceasta fiind considerată ziua cu cele mai 
multe năpaste (copilului căruia i s-a tăiat primul păr într-o zi de marţi ar avea 
toată viaţa necazuri); contraindicate sunt şi zilele de post (miercurea, vinerea) 
ori cele rezervate bisericii (duminica, zilele de sărbătoare religioasă)31. 

Uneori, neexistând posibilitatea ca primul tuns al copilului să fie 
executat de către naşi, această operaţiune poate fi făcută de un străin, care 
primeşte numele de ,,jumătate de naş”32. După ceremonia ,,tunderii” sau 
,,tăierii moţului”, părul se păstrează (în caz de boală sau sperietură, mama îl 
va afuma cu el), în unele zone etnografice (Bucovina, Transilvania, Muntenia) 
acesta fiind îngropat la rădăcina unui pom pentru ca noul păr să crească 
precum pomul, fie (în Moldova) aruncat în ocolul vitelor, ca pruncul să aibă 
noroc la vite. Ceva mai rar, ,,părul tăiat de pe cap se pune într-un pom sau 
într-o răchită pentru a creşte ca pomul respectiv sau ca răchita”33. 

Foarte important rol joacă părul uman şi la momentul trecerii unui alt 
prag existenţial, anume căsătoria. Ceremonial, acum fata va transcende 
statutul feciorelnic înspre nevastă (preprocreare versus procreare), ritualul 
presupunând aranjarea şi, mai ales, acoperirea părului, de acum, cu noul statut, 

 
25 Spre exemplu, pentru a fi iubită de un băiat anume, o fată smulge câteva fire din păru-i, 
cărora le dă foc, rostind şi incantaţia adecvată - ,,Cum arde părul meu, aşa să ardă X după 
mine” (ibidem). 
26 Ibidem, p. 49. 
27 Buhociu 1979, p. 117-118. 
28 Vezi, în acest sens, Hulubaş 2013, p. 121-122. 
29 Bogdan et alii 1980, p. 93. 
30 Pentru un registru tematic al acestei interdicţii, vezi Antonescu 2016, p. 505-507. 
31 Ibidem, p. 509.  
32 Ibidem. 
33 Petri 2004, p. 362. 
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ea fiind obligată a-l purta acoperit în mod permanent34: „[…] în noaptea 
ospăţului, nănaşa trebuia să-i aşeze părul în cosiţe şi să-i pună năframa pe cap, 
moment în care intra definitiv « în rândul nevestelor »”35. 

La moartea cuiva, părul are, de asemenea, importante valenţe magice. 
Bărbatului mort i se rade barba şi i se taie o şuviţă din păr, resturile acestea 
fiind puse alături de mort în sicriu (Muntenia, Oltenia). Alteori, acest păr tăiat 
mortului, se păstrează în casă (într-o bucată de ceară, într-o gaură de cui, în 
tocul uşii de la intrare etc.), motivaţia fiind de ,,a păstra norocul în casă” 
(,,lesne poate cu acela ce a murit să se ducă şi norocul, dacă nu se păstrează 
nimic din el”36); sau, în cazul în care acesta s-ar face moroi şi s-ar întoarce acasă 
(Banat), se pune din acest păr pe foc şi astfel va fi îndepărtat37. 

O foarte interesantă interdicţie legată de păr, juxtapune moartea şi apa 
(ca principiu elementar al Vieţii, aşa cum o definea M. Eliade38): 

„[…] De precizat că atât cei din casă, cât şi vecinii, atât timp cât stătea mortul 
pe năsălie aveau interdicţia să-şi pieptene părul ca să nu le cadă. Dezlegare 
aveau doar vecinii care erau despărţiţi de casa celui decedat printr-un pârâu 
sau râu, «la care treceau ape printre case»”39. 

În perimetrul axiologiei tradiţionale trebuie plasată şi multitudinea de 
producţii/construcţii paremiologice care vizează podoaba capilară. Dincolo 
de cvasicunoscuta expresie care subliniază ipocrizia, falsa schimbare 
comportamentală a cuiva (,,Lupul îşi schimbă părul, dar năravul ba”), unele 
vizează nehotărârea, confuzia, echivocul unei situaţii, discuţii sau a cuiva (a 
vorbi în doi peri), altele vizează detalierea amănuntelor (a explica de-a fir a păr; 
a despica firul în patru). Cuiva, aflat într-o situaţie critică/limită, i se spune că 
,,atârnă de un fir de păr”, ,,i-au ieşit peri albi” ori ,,i-a ieşit părul prin căciulă”; 
exagerarea sau denaturarea unui adevăr, unor spuse are drept finalitate o altă 
expresie specifică – afirmaţia sau concluzia e ,,trasă de păr”. Sintagma ,,cu păr 
pe limbă”, face referire la cineva care este lipsit de educaţie şi se comportă ca 
atare; ,,cu peri de lup” se spune despre cineva care este hain, rău, în timp ce 
,,a se lua cu mâinile de păr / a-şi smulge părul din cap” vizează o situaţie de 
disperare. Alte expresii: ,,prezenţi în păr la adunare” (fără să lipsească cineva), 

 
34 Marian 1995a, p. 490-491, 501. 
35 Drăgoi 2004, p. 188. 
36 Bocşe 1993, p. 351.  
37 Marian 1995b, p. 41, 311-313. 
38 ,,Matricea tuturor posibilităţilor de existenţă”, ,,receptacul al tuturor latenţelor, prin 

excelenţă fluidă, suport al devenirii universale” (Eliade 1992, p. 183-184), aici, în această 
interdicţie, apa pârâului/râului respectiv vorbeşte despre structura ciclică a ,,universalei 
deveniri a tuturor formelor“ (ibidem, p. 184), deopotrivă separând şi unind Viaţa şi Moartea 
(de aici şi de dincolo). 
39 Drăgoi 2003, p. 162. 
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,,cu părul vâlvoi/măciucă” (denominând o frică/spaimă puternică), ,,cât păr 
în palmă” (deloc) etc. 

Fără să aibă neapărat o funcţie cultică, dar, presupunând o oarecare 
credinţă în veracitatea unor întâmplări de cândva, din illo tempore, sunt foarte 
numeroase denumirile populare date unor plante: ,,părul-doamnei” sau straşnic 
(Asplenium trichomanes), ,,părul-ciutei” sau verigar (Rhamnus cathartica), ,,părul-
zânelor” sau colilie (Stipa pennata), ,,părul-Maicii Domnului” sau ,,părul-Maicii 
Preciste” (Aspnenium adianthum nigrum), ,,părul-fetei” (Adianthum capillus-
Veneris) etc. 

 
Părul uman în basmul fantastic românesc 
Raportându-se permanent la semnificaţia primordială (de etimon) 

acordată de mitologia clasică părului omenesc, şi basmul fantastic românesc 
aduce în prim-plan o suită de valorizări fundamentale ale podoabei capilare. 
Documentând acest studiu, exemplele cu/despre păr descoperite în epicul 
fantast de basm mi-au reliefat un ansamblu coerent de reprezentări, care 
deschid şi închid un spaţiu estetic şi hermeneutic, deopotrivă. Arhitectonica 
imaginară a acestor exemple nu face decât să vorbească despre unitatea şi 
complexitatea ,,codului” mitico-simbolic în care era (re)prezentat, valorizat şi 
semnificat părul uman de către comunitatea tradiţională  românească. 
Structural, sunt acoperite trei dimensiuni de reprezentare, valorizare şi 
semnificare a părului omenesc la nivelul basmului fantastic românesc: una 

erogenă, o alta ritualică şi o a treia simbolică. 
1) Dimensiunea erogenă (trichophilia) dată podoabei capilare de către 

mentalitarul tradiţional, deopotrivă generator şi consumator de basm 
fantastic, este evidentă. Fie că este vorba de delimitarea semnificaţiei erotice 
(ascunderea părului de către eroul masculin sub ceva – căciulă, băşică de porc 
etc.-, întru gradarea tensiunii psihologice şi reorientarea atenţiei fetei celei mici 
a împăratului către corpul eroului40), fie de exacerbarea dimensiunii erotice 
date de podoaba capilară purtată la vedere (un fel de antract precedând 
contractul erotico-marital41), dimensiunea senzual-erogenă a părului este cea 
care dă substanţă trupului carnal, cea care oferă celuilalt, privitorului, un reper 
despre energia vitală şi frumuseţea desăvârşită a posesorului acelui păr 
minunat. 

 
40 Oprişan 2006, V, p. 125 şi urm. (Cu Chelbeş Împărat); Robea 1986, p. 130 şi urm. (Basmu cu 
Chelbeş-împărat), p. 536 şi urm. (Cu Ber-Căciulă); Stăncescu 2000, p. 197 şi urm. (Chelbea 
năzdrăvanul) etc. 
41 Hasdeu 2000, p. 63 şi urm. (Mărgărita Înălbita); Pompiliu 1967, p. 163 şi urm. (Ileana 
Cosânzana, din cosiţă floarea-i cântă, nouă-mpărăţii ascultă) etc. 
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Ascunderea părului are raţiuni strategice42 ori sociale43. Pentru o parte 
a traseului iniţiatic urmat de către eroii acestor basme, părul nu are valoare 
perceptivă, contactul vizual direct fiind deturnat, pe alocuri chiar invalidat de 
ascunderea părului, întru cunoaşterea valorii de sine a calităţilor deţinute şi 
practicate de către erou (vitejie, modestie, compasiune etc.). Dar, posesorul 
are o podoabă capilară peste medie, după o serie de fapte de arme, urmând şi 
dezvelirea ei, conform exemplului următor, aceasta ducând la revalorizarea şi 
restatuarea fundamentală a raporturilor sociale stabilite iniţial între erou şi 
ceilalţi: 

„[…] Ea a rămas cu mâna în …, pe braţele lui, cân’ l-a văzut aşa de tânăr şi de 
frumos, cu păru ăla creţu. – De ce eşti hoţ!? ea. Şi cân’ l-a văzut aşa înger acolo 
cu aripile alea, n-a mai zis împăratu absolut nimica. Era, ce era împărat el!? –
Tată, eu nu mai sunt nimica-n faţa ta! Şi iartă-mă! De astăz’ acu, de astăz’ 
încolo, voi fi slugă. Să trăiesc eu în bordeiu ăla şi trăieşti tu aici. Şi iartă-mă, şi 
iartă-mă, şi iartă-mă!”44. 

La polul opus, fixând şi organizând imaginea cuiva ca un obiect de atins, 
avem situaţia dintr-un basm al colecţiei M. Pompiliu: doar zugrăvirea 
calităţilor fizice este îndeajuns pentru ca eroul să se îndrăgostească şi să 
înceapă căutarea acelei fiinţe nonumane45. Cu funcţie formatică, această 
zugrăvire a unei fiinţe deosebite, dintr-o altă lume, însufleţeşte somatomorf 
viaţa sentimental-interioară a eroului, descoperindu-i sensul existenţei sale în 
lume. Iar fenomenologia acelui a-fi-împreună, care îi animă traiectul iniţiatic, 
este justificată (hermeneutic) de prima întrevedere tête-à-tête46, moment în care 
podoaba capilară joacă un rol erogen important. Dacă în basmul sus-citat este 
de înţeles dimensiunea descriptiv-imaginară în care este valorizat părul 
posesoarei (,,o zână înaltă la statură şi frumoasă, încât la soare te puteai uita, 

 
42 ,,[…] Aproapi di-a ajungi la-mpărăţâi, ci s-a gândit băiatu – întrucât el avea păru de aur – a 
luat şi şi-a luat o beşică şi s-a astupat păru, şî l-a legat la spati. Deci, de acuma se părea că eşti 
chel” (Oprişan 2006, V, p. 131); ,,[…] S-a dus şi el acolo călare pe mârţoaga lui. Toţi, cân’ l-a 
văzut, boierii ăia şi poporul ăla: – Huuuuu! – chel, că el aşa se mascase. Era aicia chelie, aşa 
mascat. Ăsta e Cheleş-împăratu, înălţate-mpărate!” (Robea 1986, p. 145). 
43 ,,[…] Ăl mai mic era mai nevoiaş şi mai amărât. N-avea nici cu ce să-i cumpere taică-său 
căciulă-n cap! O băşică de porc i-o tăiase şi i-o pusese căciulă-n cap în loc de căciulă. Şi din 
asta purta numele de Ber-Căciulă” (ibidem, p. 536). 
44 Ibidem, p. 151. 
45 ,,[…] După ce ieşi şi se îmbrăcă pe pajiştea cea verde cu flori, se ivi împrejurul său suflarea 
unui vânt încetişor, care îi aduse un somn adânc. După aceasta numai ce răsare din sânul 
valurilor o femeie cu părul lung, de aur, cu faţa rumenă ca trandafirul şi cu braţele albe ca 
lăcrămioarele; o zână înaltă la statură şi frumoasă, încât la soare te puteai uita, iar la dânsa ba” 

(Pompiliu 1967, p. 164-165). 
46 ,,[…] Intrând Ionică în palatul de topaz, ce strălucea de-ţi lua vederile şi ajungând în odaia 
în care se afla Ileana, cum o văzu, fiori de dragoste cuprinseră sufletul său, încât s-ar fi 
aruncat la picioarele ei, dacă n-ar fi fost de faţă câteva zâne şi doi sfetnici de-ai Ilenei. Ileana, 
aşijderea, de turburarea cea mare ce-o năpădi la vederea lui, nu ştia ce să facă” (ibidem, p. 174). 
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iar la dânsa ba”, care are ,,părul lung, de aur”…), este de reiterat şi registrul 
imediat-perceptibil în care altcineva ia cunoştinţă de şi despre adevărata natură a 
eroului prin simpla devoalare a părului deţinut, simptomatică fiind aici 
uimirea unei fete de împărat (vezi, supra, acel ,, cân` l-a văzut aşa de tânăr şi 
de frumos, cu păru ăla creţu. – De ce eşti hoţ!? ea.”). 

2) Pornind de la exemplele descoperite, dimensiunea ritualică pe care 
o joacă părul în basmul fantastic românesc este un act reflex al gândirii arhaic-
mitofolclorice, în care comportamentele eroilor implică atât raţiunea, cât şi 
afectul, restructurând sau recreând arhetipalul. Sunt numeroase cazurile de 
basm în care o fiinţă malefică şi conotată mitofolcloric (precum Muma-
Pădurii sau Ciuda Pădurii) va anula orice capacitate de reacţie 
fizică/anatomică/ sufletească a unor eroi prin legarea magică cu fire de păr 
smulse din podoaba sa capilară, date eroului neiniţiat, dublate de rostirea unei 
incantatio specifice. 

„[…] Ea iar zise: – Vai, că frigu-mi-e, mor de frig. – Scobori, babă, de te-
ncălzeşte, zise iar Măr. – Vai, că frigu-mi-e, mor de frig, zise a treia oară baba.  
– Dar, scobori şi te încălzeşte, să nu te aud văietându-te, zise Măr răstit. – M-
aş scoborî, dar mi-e frică de cânii tăi, zise baba. – Nu te teme, până voi fi eu 
aici, nu-ţi vor face nimic. – Ba mă tem, numai na, fii bun, trei peri din capul meu şi 
ţipă peste câniu. – Bine. Ea luă trei peri din cap, îi aruncă jos şi zise încet încât el să n-o 
audă: – Lanţ peste cânii tăi! Atunci se scoborî şi se puse lîngă foc.”47, 

soarta eroului şi a câinilor săi de luptă fiind de acum pecetluite48. În stereotipa 
sa logică, creatorul anonim de basm va introduce, întru remedierea situaţiei 
(moartea eroului prim), un erou secund, de sorginte socială modestă. Fiul 
bucătăresei de la palat, născut tot pe cale magică precum eroul prim (fiul de 
împărat) şi frate de cruce cu acesta, acest erou secund este cel menit să repare 
,,mâncarea norocului” înfăptuită de împărăteasă şi, într-un final, să îl învie pe 
eroul prim, omorât de Muma-Pădurii. Important de amintit este, pentru 
economia acestui studiu, că această ,,mâncare a norocului” reclamată de către 
eroul prim, fiul de împărat, este câteodată rezultatul unei acţiuni magice – 
legarea unor fire de păr întru recunoşterea fiului carnal: 

„[…] Împărăteasa se tot ciudea cum să-şi cunoască pe fiul său: fiindcă şi feţele 
şi îmbrăcămintea fiind la fel, de multe ori nu putea să deosebească pe unul de 

 
47 Pop-Reteganul 1986, p. 173. 
48,,[…] Atunci ca muşcat de şarpe sări în sus Măr şi strigă cătră câni: – Na, Florian! na, Cioban! 
na, Frunză-de-Măgheran, prindeţi-o şi-o faceţi tot fărâmi, nimic nu mai rămâie din ea. Cânii 
nici nu se mişcau, căci erau lănţuiţi peste tot trupul, cu perii din capul babii. Prinse sabia, dar nu avu putere 

să o scoată şi ne mai având nici alte puteri în trup, baba îl mâncă, iar inima i-a aşezat-o într-un 
buştean” (ibidem). Astfel de legări magice ale câinilor şi a eroului cu fire de păr de la anumite 
fiinţe malefice conotate mitofolcloric (Muma-Pădurii, Ciuma-Pădurii ş.a.) avem şi la Bîrlea 
1966, I, p. 275-276; Boer et alii 1975, p. 167-168; Furtună 1973, p. 97; Stăncescu 2000, p. 185-
186 ş.a. 
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altul. Se gândi să facă fiului său un semn. Îl chemă şi, prefăcându-se că îi caută 
în cap, îi înnoadă două viţe de păr, fără să ştie el”49. 

Tranzitivitatea obligatorie a limbajului simbolic de tip mitofolcloric are, 
şi la nivelul basmului fantastic românesc, o supapă imaginativă prin care să se 
înfăptuiască necesarul reparatio morale din cazul eroului prim. Fără a fi un 
produs al imaginaţiei naive, acest reparatio vine să dea eficienţă/valoare 
simbolică şi validitate praxiologică unei iluzii sociale: Păr, eroul secund, de 
origine modestă, este cel care, graţie însuşirilor caracteriologice, va reordona 
ethosul. O faptă oarecare50 va legifera viitoarea reuşită a eroului secund, fără 
această intervenţie sugerând apetenţa pentru bine/ordine a eroului, el având 
soarta celorlalţi: 

,,– Oh! dragul meu, acolo şi tu piereai, dacă nu te-ai fi abătut pe la mine. Eşti 
bun la inimă, pentru că mi-ai proptit casa din nou; şi fratele tău a fost bun om, 
dar adâncit în gânduri, nu s-a uitat în lături, şi aşa ca toţi care au trecut p-aci 
şi n-au dat de mine, nu s-au mai întors. Ţi-am spus că eşti bun şi toţi oamenii 
buni trebuie să aibă ceva răsplată, un viitor frumos te aşteaptă. Ascultă dar ce-
ţi spun eu”51. 

De aici încolo, pe deplin iniţiat, eroul secund Păr va reuşi în toate cele 
întreprinse – va descoperi locul de sălaş al Mumei-Pădurii, o va învinge prin 
viclenie52, îl va învia pe fratele său de cruce, Măr, precum şi pe Zâna de Piatră, 
omorând-o pe Muma-Pădurii. 

Deosebit de sugestivă pentru dimensiunea ritualică în care este plasat şi 
valorizat părul uman la nivelul basmului fantastic românesc, este situaţia din 
basmul Ileana Cosânzeana în copac (colecţia B. P. Hasdeu). Basmul contrapune 
eroului masculin, o eroină cu puteri fizice peste medie. Am vorbit cândva 
despre motivul fecioarei războinice din basmul fantastic românesc53, motiv 
pentru care nu voi relua, aici şi acum, problematica. Voi insista, însă, pe 
fenomenologia înfrângerii acestei fecioare războinice (tipul Arăpuşca54) din 
sus-citatul basm. 

 
49 Ispirescu 1988, I, p. 360. 
50 ,,[…] La marginea oraşului văzu o casă, care era să se huruie de veche, el se gândi: «Precum 
văd, aici şade cineva şi i se huruie casa, iar de reparat nu şi-o poate. Tot atâta, cu câteva 
minute, mă duc s-o proptesc cu un lemn». Se duse la casă şi puse un lemn, ridicând cornul 
picat. Când era să plece, ieşi din casă o muiere bătrână, era Sfânta Duminecă” (Pop-Reteganul 
1986, p. 175). 
51 Ibidem. 
52 ,,[…] Ea luă trei peri din cap, îi aruncă jos, şi zise încet, ca el să n-o audă: – Lanţ peste cânii 
tăi! El luă perii şi-i băgă în foc. Însă ea simţi putoarea şi zise: – Ai aruncat perii în foc, mă 

înşeli, poate ţi-e frică, un june voinic de o biată babă rătăcită şi ascunsă aici de fiarele sălbatice. 
– Ba, nu mi-e frică. Na, Bujor, ce ţi-ai băgat coada în foc de ai pârlit-o? Coada cânelui s-a 
pârlit, nu perii tăi. Ea crezu” (ibidem, p. 176-177). 
53 Cioancă 2015a. 
54 Ibidem, p. 56 şi urm. 
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Spre deosebire de mult mai numeroasele cazuri ale renunţării de sine (în 
care o fiinţă feminină dintr-o altă dimensiune renunţă, din propria-i iniţiativă, 
la statutul nonuman, nonefemer, pentru a se putea căsători cu un erou 
muritor55), în acest caz eroul trebuie să înfrângă fiinţa feminină dintr-o altă 
lume / dimensiune, prin aplicarea unei bătăi fizice. Râvnită erotico-marital, 
dar, inaccesibilă prin teribilul agōn atletic manifestat (ucide cu o uşurinţă 
înspăimântătoare oştile celor doi fraţi mai mari ai eroului56), această fecioară-
războinică va putea fi înfrântă doar printr-un soi de ,,castrare simbolică” 
vizând tocmai părul ei lung, ,,de nouă moşii”. Iar această minimalizare a 
puterilor deosebite pe care le are fecioara-războinică, survine, cum altfel!?, în 
urma unei deconspirări a substratului magic al acestor puteri: calul năzdrăvan 
deţinut de respectiva fecioară (Lighean), dar, în mod repetat bătut de către ea, 
este cel care va devoala modalitatea de înfrângere a acesteia. Pentru suculenţa 
hermeneutică, pasajul merită redat in extenso: 

„[…] Stăpâna mea e rea şi nu voieşte să te ia, deci mâine pe la ziua jumătate 
să te duci să tai salcia din mijlocul curţii, s-o faci mai mulţi pari de doi stânjeni 
şi să intri înăuntru la ea, căci atunci după baie doarme. Coadele ei sunt de nouă 
moşii, care atârnă jos. Să te duci lângă ea, să baţi parii în puţul în care se 
îmbăiază şi să legi o coadă de parii puţului, iar una de furca patului; după aceea 
să iei maiul şi să-i dai de trei ori, cât oi putea, în cap cu el; apoi să năvăleşti la 
ea a da mereu. Ea o să zică: « Nu mai da, dezleagă-mă, că te iau de bărbat! » 
Şi tu să nu te opreşti până n-o zice: « Să n-am parte de Lighean al meu de nu 
te-oi lua de bărbat! ». Atunci s-o laşi, că nu-şi mai întoarce cuvântul. El făcu 
aşa şi ea fu a lui”57. 

Acestor exemple le pot fi adăugate alte câteva situaţii care construiesc 
şi constituie o anumită continuitate a dimensiunii ritualice de valorizare şi 
simbolizare a părului uman la nivelul epicului fantast de basm. Aici am în 
vedere metamorfozarea eroului într-un fir de păr şi ascunderea sa în coama 
calului năzdrăvan pe care voia să îl fure58, dar, şi unele specificităţi ale viziunii 
mitofolclorice: un erou va primi de la Zâna Zânelor, Frumoasa Lumii, trei 
peri din părul ei de aur, care vor reconfigura succesul întreprinderii 
cinegetice59, aceleaşi fire de păr, pierdute de către erou şi ajunse departe, peste 
mări, speriind un cal năzdrăvan60; din firele de păr ale cuiva muritor (mama 

 
55 Vezi, în acest sens, Cioancă 2017a. 
56 Hasdeu 2000, p. 66-67. 
57 Ibidem, p. 71. 
58 Ibidem, p. 70. 
59 ,,[…] I-a dat trei peri, i-a legat de puşcă şî-n ziua aceea a venit cu iepure. Tot aşa, în fiecare 
zi venea cu câte un iepure împuşcat” (Oprişan 2005, II, p. 8). 
60 Ibidem, p. 9. 
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sau sora eroului), o divinitate canonică (Dumnezeu) va crea o armă magică 
(puşcă61 sau arc62), uneori fiind menţionat şi actul în sine: 

„[…] Apoi moşul luă o viţă din capul fetei, făcu nişte laţuri şi un arculeţ, şi 
dându-le băiatului, le zise: – Acuma aveţi pâne. Cu asta prindeţi păsărele ca să 
aveţi ce mânca. – Mulţumim, tată moşule, mulţumim, răspunseră amândoi 
deodată. Apoi moşul învăţă pe băiat cum să se întrebuinţeze cu laţurile şi cu 
arcul, îi lăsă acolo şi el se făcu nevăzut.”63. 

3) Dimensiunea simbolică dată părului uman nu putea lipsi din câmpul 
imaginativ al producţiilor culturale tradiţionale, mai ales la nivelul basmului 
fantastic românesc. Deopotrivă întrupând separaţia (de nonuman) şi 
însufleţind imaginarul, adevărată frontieră a aşteptării/năzuinţei umane, avem 
numeroase basme în care fantasmele mentalitarului colectiv sunt transpuse 
într-un motiv simbolic de-o puternică încărcătură ontică: motivul copiilor cu părul 
de aur. Că acest motiv face parte dintr-o nemărturisită, probabil, dar prezentă 
dorinţă a umanului de refacere a statutului originar, o denotă însăşi alegerea 
titlului unor basme64, astfel creatorul anonim fixând câmpul hermeneutic de 
nevoie/dorinţă/aşteptare al auditoriului. Dezechilibrând ordinea socială şi 
instaurând o fenomenologie a corporalului dintr-o altă lume/dimensiune, 
aceste basme reobiectivează materialul imediat şi îl transpun într-unul spiritual 
(dar, tot de tip operaţional!). Nu este defel lipsit de importanţă faptul că, cea 
care va naşte astfel de copii cu părul de aur (ori, eminamente din aur) este în 
proporţie covârşitoare o fată nenobilă, de condiţie socială modestă, tipicul 
fiind acesta: 

„[…] Odată împăratul a mers la muştră cu cătanele pe câmp. Împăratul era 
îmbrăcat ca un ghinărar. Pe câmp culegeau la cânepă trei fete surori. Fetele 
acelea necunoscând  pe împăratul, nici că se cugetau ca el să fie pe aci. Cea 
mai mare grăi dar: – De m-ar lua pe mine diregătorul împăratului, toată curtea 
împărătească i-o aş sătura cu o pită. Cea mijlocie grăi: – De m-ar lua pe mine 
scriitorul împăratului, toată curtea i-o aş îmbrăca cu un fus de tort. Iar cea mai 
mică, care întrecea în frumuseţe pe celelalte surori ale ei, şi care era ca luna 
între stele, cu păr galbin ca aurul, zise şi ea: – Pe mine de m-ar lua însuşi 
împăratul, i-aş face doi feţi-logofeţi cu părul de aur, o fată şi un fecior, ca şi 
care în lume n-ar mai fi copii omeneşti să-i întreacă în frumuseţe”65. 

 
61 Arma va fi creată de către divinitate din podoaba capilară a mamei eroului (Sandu Timoc 
1988, p. 43). 
62 Ispirescu 1988, I, p. 316. 
63 Ibidem. 
64 Făt-Frumos cu părul de aur (Ispirescu 1988, I, p. 82 şi urm.); Cei doisprezece copii cu păr de aur 

(Marian 1986, p. 116 şi urm.); Doi copii cu părul de aur, Cei doi copii cu părul de aur (Micu Moldovan 
1987, p. 87 şi urm., p. 177 şi urm.); Cei doi copii cu părul de aur (Pop-Reteganul 1986, p. 61 şi 
urm.); Voinicul Şerpe şi Fiu-Logofiu cu părul de aur şi cu dinţii de argint (Ugliş-Delapecica 1968, p. 
323 şi urm.) ş.a. 
65 Pop-Reteganul 1986, p. 61. 
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Fenomenologic, avem în pasajul citat supra, cam toate elementele 
definitorii ale ontologicului din acest motiv mitofolcloric. Erotico-marital este 
preferată cea mai mică dintre cele trei surori (instituţia tinereţii de care vorbisem 
într-un alt studiu66), ea fiind şi cea mai frumoasă, ,,ama păcat că fusta de pe ea 
era ruptă şi cârpită, iar cămaşa ei era făcută părţale”67. În plus, se stipulează şi 
transferul somatomorf al unui alt fel de corporal (acel ,,i-aş face doi feţi-logofeţi 
cu părul de aur, o fată şi un fecior, ca şi care în lume n-ar mai fi copii omeneşti 
să-i întreacă în frumuseţe”), ceea ce încarcă şi redefineşte apetitul erotico-
marital al fiului de împărat. De acum, alegerea acestuia fiind una evidentă: 

„[…] – Dacă m-ai lua de nevastă, înălţimea ta, ţi-aş face doi feţi logofeţi cu 
părul de aur, o fată şi un fecior, pe care în lume n-ar mai fi copii omeneşti să-
i întreacă în frumuseţe. Şi iar începu a plânge. După aceea urmă: Aici sunt, fă 
ce-i vrea cu mine, numai mamei să-i dai pace. Împăratul, rănit până în suflet 
de frumuseţea fetei celei mai mici, întrebă mai domol, uitându-se la cea mai 
mică: – Aţi fi voi în stare să faceţi ce-aţi zis? – Am face, răspunseră toate trei 
deodată. – Diregătorule şi scriitorule, voiţi? că şi eu vreau, grăi împăratul către 
diregător şi scriitor. – Vrem! răspunseră aceia voioşi. – Mâine ne vom cununa, 
zise împăratul. Fetele, la porunca împărtatului, rămaseră în curte cu mama lor 
cu tot până în cealălată zi, când veni popa, îi cunună şi făcură odată trei ospeţe, 
care au ţinut o săptămână”68. 

Trăirea emoţională este dublată, pentru respectivul împărat, şi de 
aşteptarea împlinirii promisiunii făcute69. Doar că, în stilul tradiţional, creatorul 
anonim de basm amână descărcarea catartică, introducând în sistemica 
narativă perspective umane care să sublimeze, într-un final, imposibilităţi 
umane. Surorile mai mari devin invidioase pe sora lor devenită împărăteasă 
(,,pizma intrase în ele, şi se ciudau toată ziua, că au ajuns a fi supuse celei mai 
tinere”70), complotând cu o ţigancă, ,,găzdoaia împăratului, care ţinea cheile 
pivniţelor  şi ale cămărilor” spre a-i demantela traiectul social. La naştere, 
copiii (,,un băiat mai frumos ca razele soarelui” şi o fată ,,ce era frumoasă ca 
şi razele soarelui, cu păr galbin, gândeai că sunt fire de aur”) vor fi substituiţi 
cu nişte căţei, urmând un traseu iniţiatic, transcendând regnuri şi 
metamorfozându-se în mod repetat în diferite lucruri/fiinţe, ulterior revenind 
la statutul uman şi reinstaurând adevărul71. 

 
66 Cioancă 2015b. 
67 Sandu Timoc 1988, p. 183. 
68 Pop-Reteganul 1986, p. 63. 
69 ,,[…] cât de mare îi fu bucuria însă, când nevastă-sa, adică împărăteasa, rămase însărcinată, 
şi abia aştepta, dimpreună cu toţi curtenii, să vază ţinea-se-va de cuvânt precum s-au ţinut 

surorile ei?” (ibidem). 
70 Ibidem. 
71 Am vorbit pe larg despre acest aspect la Cioancă 2019, în subcapitolul C) Substitut al răului 
(înfăptuit de altcineva împotriva eroului/eroinei) – c.1. Înlocuirea unor copii gemeni de aur cu doi căţeluşi). 
Aceeaşi situaţie ca în basmul colecţiei I. Pop-Reteganul, din care am citat supra, o avem şi la 
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Dacă în toate aceste cazuri menţionate până acum, copiii sunt născuţi 
dintr-un început cu ,,păru tăt numai d’i aur şî d’i mărgăritari atât d’i frumos 
cari pi sfântu soare t’i put’ei uita, / dară pe dânsu ba!”72, conform promisiunii 
lansate iniţial, există şi basme în care un erou îşi putea auri podoaba capilară 
într-un anumit timp limită şi printr-un ritual de urmat. Este cazul eroului din 
basmul Făt-Frumos cu părul de aur, colecţia P. Ispirescu. Intrat slujitor la trei 
zâne, calul năzdrăvan îi deconspiră eroului secretul deţinut de către acestea:  

„[…] Calul venea adesea pe la domnul său, şi într-o zi îi zise să bage bine de 
seamă, cum că în una din case zânele aveau o baie, că acea baie, la câţiva ani, 
într-o zi hotărâtă, curge aur, şi cine se scaldă întâi aceluia i se face părul de 
aur”73. 

Astfel iniţiat, acesta va urma îndeaproape sfaturile calului năzdrăvan şi, 
la momentul oportun, se va scălda în baia zânelor. Că avem de-a face cu un 
spaţiu nonuman, unul consacrat spiritual, este evident: după scalda eroului în 
baia zânelor şi furarea legăturii cu trei rânduri de haine74, ansamblul 
arhitectonic al zânelor anunţă raptul comis: ,,[…] începu casele, curtea şi 
grădina a se cutremura şi a urla aşa de groaznic, încât se auzi până la zâne şi 
îndată zânele se întoarseră acasă”75. Liminaritatea acestui ritual de aurire a 
părului este subliniată, dincolo de reperele temporale şi temporare 
deconspirate eroului de calul năzdrăvan – ,,la câţiva ani, într-o zi hotărâtă” –, 
şi de deznădăjduita rugăminte a celor trei zâne care, ajunse la hotarul moşiei 
lor în urmărirea furului, vor să vadă ceea ce au pierdut, apreciindu-l, totuşi, ca 
atare: 

„[…] şi-l urmăriră din loc în loc până ce, când era să puie mâna pe dânsul, el 
trecu hotarul lor, şi apoi stătu. Cum îl văzu zânele scăpat, se cătrăniră de necaz, 
că nu putură să-l prinză. Atunci ele îi ziseră: – Ah! fecior de lele ce mi-ai fost, 
cum de ne amăgişi? Arată-ne, măcar, să-ţi vedem părul. Şi răsfirindu-şi părul pe 
spinare, ele se uitau cu jind la dânsul, şi li se scurgeau ochii. Apoi ziseră: – Aşa păr frumos 
nici noi n-am mai văzut”76. 

 
Bîrlea 1966, II, p. 454-458; Creţu 2010, I, p. 103-105; Hasdeu 2000, p. 268-269; Ispirescu 
1988, I, p. 65-72; Oprişan 2006, V, p. 89-91; Stăncescu 2000, p. 83-87, 307-314 ş.a. 
72 Bîrlea 1966, II, p. 48. 
73 Ispirescu 1988, I, p. 137. 
74 Şi acestea fiind conotate cosmic: pe primul rând de haine îmbrăcat de către eroul angajat 
grădinar la un împărat se afla reprezentat ,,câmpul cu florile”, pe al doilea ,,cerul cu stelele”, 

al treilea având ,,soarele în piept, luna în spate şi doi luceferi în umeri” (ibidem, p. 139-141), 
de fiecare dată îmbrăcarea respectivului rând de haine fiind asortată cu lăsarea părului de aur 
pe spate. 
75 Ibidem, p. 138. 
76 Ibidem. 
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O dimensiune categorială a simbolicului o are părul/barba asceţilor din 
basmul fantastic românesc77. Suspendarea vieţii sociale şi întoarcerea către sine, 
întru rezolvarea unor probleme de conştiinţă şi/sau conştienţă, fără a 
(de)limita naturalul de artificial, cotidianul de simbolic, ne vorbeşte, o dată în 
plus, despre dinamica realului pe care creatorul anonim de basm a intuit-o şi 
a dorit să o integreze epicului fantast. Simbol al vârstei înaintate şi al 
îndelungatei practici, părul/barba acestor asceţi vin să reflecte preocupările 
specifice ale acestora, menite să asigure, în plan escatologic, o fericită ori 
oportună situare a celui-ce-va-pleca în toposul lumii de dincolo. Morfo-
semantic, locuţiunile folosite de către creatorul anonim de basm sunt fără 
echivoc: 

,,[…] moşneag cu barba până la călcâie, care mai rămăsese pe lume de la 
potopul cel mare”78; ,,[…] un pustnic bătrân, bătrân, ca Dumnezeu de bătrân. 
Că avea o barbă albă care se cobora până la genunchi şi spâncenile lui când le 
ridica şi spre lumina aceea le tremura, peştera cu noapte năprasnică se 

zugrăvea.”79; 

,,[…] Cam pe la mijlocul mărului, trunchiul lui era gros, aşa de gros, că într-o 
scorbură a lui, în care puteai întoarce un car cu patru boi, se afla o mânăstire 
cu noauă altare, în care trăiau noauă călugări, bătrâni, bătrâni, de gândeai că 
sunt deodată cu lumea. Bărbile lor, albe ca zăpada, le ajungeau până la brâu, 
iar pletele le ajungeau până la călcâie. Călugării aceştia ziua şi noaptea ceteau 

în cărţile lor sfinte”80 etc. 

 
Concluzii 
Aflată nu sub semnul întâmplătorului, ci reliefând o opţiune conştientă, 

omologia prezenţei, funcţionalităţii şi simbolisticii pe care o are părul uman 
în diferitele reprezentări imaginare, vădeşte tocmai caracterul de ideologem 
care i s-a dat, cultural vorbind, în timp şi spaţiu. Dimensiunea mitică, chiar şi în 
formele cele mai expresive, precum cele alese de mine drept exemplu, este 
evidentă. Ahile îşi sacrifică podoaba capilară închinată unui zeu-râu pentru a 
o jertfi pe altarul funerar al prietenului mort în luptă. Este, fără îndoială, o 
soluţie culturală, ca să zic aşa, prin care se subliniază, o dată în plus, relaţia 
intimă între sacru şi profan: ex ossibus ultor81. În această schemă a gândirii 
mitice, trebuie încadrată şi dimensiunea ideologică din mitul lui Samson. 
Caracterul ritualic/simbolic (nonuman) de început (,,Briciul n-a trecut peste 
capul meu, pentru că sunt un nazireu al lui Dumnezeu din pântecele mamei 

 
77 Cioancă 2017b. 
78 Sandu Timoc 1988, p. 60. 
79 Pompiliu 1967, p. 192-193. 
80 Ugliş-Delapecica 1968, p. 260. 
81 ,,Din mormânt se ridică răzbunătorul” (lat.). 
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mele. Dacă aş fi ras, puterea m-ar părăsi, aş slăbi şi aş fi ca oricare alt om”), 
chiar remodelat de situaţia reală a decăderii sale (umane) din graţia divină, este 
reactualizat prin pocăinţa de final şi ajutorul deităţii, acordat eroului întru 
uciderea duşmanilor. Cât despre dimensiunea culturală, cea care vine să 
demanteleze convenţionalismele, ce să mai vorbim? Avem scenariile zilnice 
în care coafurile erau menite să transmită emanciparea, să marcheze ieşirea de 
sub ancilele rigide ale altor timpuri, ori pur şi simplu să restabilească 
adevăruri82. Uneori pornindu-se tocmai de la anumite preconcepţii, prezente 
şi condiţionante pentru largi arii culturale şi pe perioade lungi de timp83. Astfel 
de preconcepţii existând, cum altfel!?, şi pentru spaţiul românesc84. 

Nu tot timpul (de) perceput ca un reper ideatic, nu tot timpul înglobând 
sau reflectând ceva din structura memoriei culturale tradiţionale, părul uman 
din basmul fantastic românesc este, totuşi, un important symbolon cultural-
informaţional. Conţinând deopotrivă întruchipări simbolice ale realului şi 
virtualului, el are, prin categoriile valorice în care l-am decelat în exemplele 
tratate supra, o anumită coerenţă şi, mai ales, o specificitate caracteristică 
gândirii arhaice şi viziunii mitofolclorice. Este drept, monotipia importanţei 
acordate în mod real/existenţial/cotidian părului de către mentalitarul 
tradiţional (fie cu caracter erogen, ritualic sau simbolic), a predeterminat o 
anumită direcţie de evoluţie a discursului narativ. Dar, în acelaşi timp, este 
omniprezentă recuzita obişnuită a fantasticului, a imaginarului. Ceea ce, într-
un final, deturnează, resemnifică sau augumentează discursul epic. 

 
82 Locuţiunile folosite de unii autori care s-au ocupat de acest subiect sunt interesante: ,,[…] 
as long as it hair was kept tidy and in good order, it could signify the triumph of  an advanced 
civilization over retrograde, chaotic, feminine forces of  nature”; ,,[…] strong sexual desires, 
who eventually became insane”; ,,[…] a symbol of  physical transformation which may blur 
the distructions between real and artificial hair, true and fake beauty, living  and ded bodies, 
but also-perhaps mainly-between lower-class dissemblers and true ladies” (Ofek 2009, p. 55, 
60, 193). La fel, pentru un alt spaţiu cultural, coafurile sunt văzute de cercetători ca mijloace 
adecvate pentru cunoşterea de sine, ele spunând (fizic, social, simbolic) ceva despre indivizii 

secolului al XIX-lea (Rifelj 2010, p. 31), tratând şi probleme specifice (precum clişeele despre 
părul lung al doamnelor, semn distinctiv al feminităţii, reprezentare indirectă a sexualităţii ş.a.  
– ibidem, p. 118). 
83 Aici trebuie amintită excepţionala carte a Robertei Milliken (2012) dedicată părului prezent 
în reprezentările medievale (artă, literatură), împărţirea fiind făcută pe categorii cultural-
simbolice – ,,miresele lui Christor”, ,,femei rele” (Eva, Venus, vrăjitoare, prostituate, sirene 
ş.a.), ,,femei bune” (Fecioara Maria, diferite sfinte sau martire, fecioare sau nu, incluzându-le 
pe Maria Magdalena şi Ioana d’Arc). 
84,,[…] Până de curând, la sfârşitul secolului XX, băieţii indisciplinaţi din liceele româneşti 
erau stigmatizaţi, fiind «raşi în cap, la zero». Am trecut eu însumi – pe la începutul anilor ’60 
– prin astfel de situaţii umilitoare. Ulterior, la începutul anilor ’70, situaţia s-a repetat într-un 
cadru colectiv şi cvasiritual: tot grupul de recruţi din care făceam parte a fost ras în cap în 
prima zi de stagiu militar. Reminiscenţe ale unor mentalităţi arhaice” (Oişteanu 2016, p. 158). 
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Pentru dimensiunea erogenă, părul uman din basmul fantastic 
românesc pare o experienţă subiectivă a ontologiei individualiste trăite de 
către erou/eroină, mai mult decât una obiectivă. Reprezentarea corpului 
uman (şi) prin mijlocirea descrierii podoabei capilare deţinute de cineva, este 
o separaţie, o delimitare a trupului carnal, palpabil şi/sau râvnit erotico-marital, de 
trupul conştiinţei corporale în care este pus în valoare carnalul prin intermediul 
părului (lung, creţ, de aur etc.). Cumva, egotismul sau narcisismul celui care 
deţine o podoabă capilară deosebită, vine să condiţioneze, să (re)valorizeze 
epicul basmelor unde părul are o dimensiune senzual-erogenă, strict subiectiv 
carnală, nu axiologică. Toate proprietăţile, toate virtuţile masculine (forţă, 
putere, virilitate) de atribuit eroului cu părul la vedere, sunt ascunse de către 
unii eroi de basm sub un acoperământ oarecare de cap (băşică de porc, 
căciulă). Printr-o astfel de alegere (,,castrarea simbolică” de care vorbeau unii 
autori85), aceştia construindu-şi în mod intenţionat o similirealitate în care, 
prin ascunderea adevăratei identităţi/personalităţi, ei caută să construiască 
obiectiv o relaţie matrimonială autentică cu cea dispusă să vadă dincolo de 
aparenţa fizică asumată şi practicată. Iar adevărul final, ca moment al judecării 
alegerii iniţiale făcute de către fata de împărat, este cel în care eroul îşi arată 
,,recuzita magică” cu care înfăptuise anumite vitejii şi câştigase inima fetei 
celei mici a împăratului (haine deosebite, părul purtat despletit, puternic 
semnificant sexual86), moment oportun şi pentru reiterarea unei morale de tip 
creştin-tradiţional87. 

Pregnanţa mitului în epicul de basm este vădită de dimensiunea 
ritualică dată părului. Toate situaţiile de basm în care avem o asemenea 
valenţă acordată podoabei capilare, (încă) atestă o anumită schemă de gândire 
mitică în care creatorul anonim (sau colportorul) de basm, alegea să 
incateneze elementele de imaginar ale epicului, ca parte constitutivă a 
conştiinţei/memoriei culturale colective88. Implicând fiinţe malefice sau 
benefice, conotate mitofolcloric sau dogmatic, dintr-o altă lume; implicând 
structuri simbolice şi funcţii formatice evidente, această dimensiune se poate 
spune că se constituie într-un prêt à penser. Nu se mai urmăreşte punerea în 

 
85 Jones 2005, VI, p. 3738. 
86 Vezi motivul T11.4.1. Love through sight of  hair of  unknown princess, la Thompson 1958, p. 
334. 
87 ,,[…] A dat rându ăla de haine jos şi a rămas în rându ăla frumos şi cu-n păr mare, creţ, în 
capu lui. `C'e; – Acu mă recunoaşteţi că sunt ginerile dumneavoastră? Vă place de mine 
acuma, tăticule şi mămico? A căzut în coate şi-n ghenunchi înaintea lui: – Iartă-ne că d-aia 
spunem că să ne cunoaştem unu pe altu şi să nu ne uităm la omu care e urât, că cine ştie cum 

îl face Dumnezeu ca să-ncerce inima omului” (Robea 1986, p. 151). 
88 Aici aş aminti calitatea de depozitar al energiei spirituale a părului uman, uneori el fiind 
sacrificat ca atare: probabil ,,un rudiment al cultului lunar” de altădată, avem un interesant 
invocatio către Lună cules la Ipatele, Iaşi - ,,Sorî, sorî, lunî sorî,/na-ţ păru meu/ca să faci frâu 
calului tău” (Ciubotaru 2000, p. 41). 
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aplicare, în joc a materiei, ci este sugestionat sau de-a dreptul introdus, 
spiritualul. Ca o refulare a determinanţilor fizic-materiali din realul cotidian, în 
avantajele şi interpretările nelimitate ale imaginarului: legarea magică a unor 
eroi şi a câinilor lor este făcută ritualic de Muma-Pădurii sau Ciuda-Pădurii 
(fire smulse din podoaba ei capilară şi aruncate peste erou şi câini, coroborat 
cu un incantatio specific); înfrângerea fizică şi reconvertirea erotico-maritală a 
unei fiinţe feminine supranaturale, este posibilă doar prin legarea celor două 
cozi în care îşi purta împletit părul (semn al neîntinării carnale89) şi bătaia fizică 
administrată în dormitorul ei (spaţiul consacrat al statutului de fecioară, pe 
care eroul vrea să îl anuleze); pentru a scăpa de puterea clarvăzătoare a unei 
fiinţe supranaturale şi ducerea la bun sfârşit a dezideratului propus, un erou 
se metamorfozează într-un fir de păr, astfel transformat ascunzându-se în 
coama unui cal năzdrăvan; părul uman devine, într-un imaginar cu reverii 
cosmice; fundamentul creării unei arme magice (arc, puşcă) de către o fiinţă 
conotată mitofolcloric şi dogmatic (Dumnezeu) etc. Toate aceste cazuri 
vorbind, până la urmă, despre acelaşi lucru – juxtapunerea fantasticului pe 
realitate, întru semnificarea/ verosimilizarea discursului narativ. 

Eveniment de conştiinţă, dimensiunea simbolică în care apare 
reprezentat şi valorizat părul uman din basmul fantastic românesc este, fără 
doar şi poate, o strategie tradiţional-culturală. Prin intermediul acesteia, 
practici rituale şi comportamente ceremoniale, forme de exprimare şi sensuri 
acordate, devin paradigme ale culturii tradiţionale (recte, suprapunerea 
memoriei culturale cu imaginaţia şi inovaţia generând un anumit tip de discurs 
mitofolcloric, un acelaşi cod cultural). Deloc impietat de condiţia socială 
modestă a fetei ce va naşte copii cu părul de aur, exact cum prezisese, 
împăratul local/boierul va alege nu corpul anatomic, nu trupul carnal al fetei 
celei mici, ci promisiunea unui principu vital care încarnează diferitul divin. Iar 
alegerea părului acesta strălucitor de aur al viitorilor săi copii nenăscuţi încă, 
are variate şi importante implicaţii cosmice90. Numeroasele cazuri de copii 
născuţi cu părul de aur din basmul fantastic românesc vădesc caracterul 
preexistent (în sensul de anterior carnalităţii profane) al principiului vital 

 
89 Oişteanu  2016, p. 133 şi urm. 
90 Vezi exemplele unor zeităţi precum Perun, zeul slav al tunetului, echivalentul lui Perkunas 
(Lituania), Parjànya din mitologia indiană, Thor din mitologia scandinavă, Donar al germanilor, 
Taranis al celţilor, Zeus/Iupiter al mitologiei greco-romane, majoritatea acestor zeităţi ale 
tunetului fiind reprezentaţi cu păr de aur şi barba de argint (sau invers). O oarecare apropiere 

cu aceste deităţi (natură divină, extraterestră; capacitatea de a se deplasa prin timp şi spaţiu, 
zburând şi făcându-se nevăzuţi într-o clipă; deopotrivă taumaturgi şi magicieni, cu barba şi 
părul de metal preţios etc.), dar, fără atribute meteorologice, există şi la nivelul basmului 
fantastic românesc (vezi basmele Mustaţă de Aur, Barbă de Mătasă – Oprişan 2005, I, p. 136 şi 
urm.; Omu de Aur – ibidem, V, p. 154 şi urm.; Omu-de-Aor – Robea 1986, p. 463 şi urm.). 
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(nonuman). Care, iată, în anumite contexte, se poate materializa în act91. Şi 
care, indiferent de fundamentul fiinţării, în orice formă/regn s-ar manifesta 
după sacrificarea lor de către mama vitregă (fiind, pe rând, copii, copaci, 
obiecte de uz casnic – mese sau paturi, animale, păsări, iarăşi copii), reliefează 
tocmai nonapartenenţa/separaţia la/de uman. Iar momentul de final, când 
povestesc traiectul lor iniţiatic, din viaţă-în-moarte, din regn în regn, din 
moarte-în-viaţă, reiterează, o dată în plus, semnificaţia simbolică a naturii lor 
temporar carnale. 

Cât despre părul sau barba asceţilor din basmul fantastic românesc, un 
lucru este cert: făcând abstracţie de alterarea fizică a corporalităţii lor, 
inevitabilă chiar şi pentru aceşti practicanţi care se pregătesc să intre în 
eternitatea timpului, este de subliniat vivacitatea lor spirituală, cunoaşterea pe 
care au reuşit să o descopere şi să o stăpânească. Cum au ajuns la ele sau cui 
îi datorează astfel de abilităţi, pe care ceilalţi, din lumea efemeră din care vine 
eroul, nu le au? Basmele din care am citat nu ne dezvăluie, din păcate, astfel 
de detalii. Avem însă, menţionate şi sublimate de dimensiunile acestor 
plete/bărbi de asceţi (= durata recluziunii lor), comportamentele, acţiunile şi 
sfaturile iniţiatice oferite de aceştia unor eroi. Prin izolarea lor corporală şi 
mai ales psihică, se poate spune că au putut să se întoarcă în sine, să se 
regăsească, să se racordeze iarăşi la mecanismul subtil-magic al Lumii, 
învăţând lucruri noi, utile nu atât lor, cât altora (gen clarviziunea). Prin urmare, 
fără a fi un adevărat ,,fiu al gloriei”, ca eroul principal de basm, aceste 
personaje aproape marginale pot deveni principale, pe bucăţi mici, prin 
experienţa participantă pe care o pun la dispoziţia eroului. La urma urmei, reuşita 
finală a eroului este şi reuşita unui astfel de personaj: fără preştiinţa lui sau 
iniţierea oferită eroului, acesta nu ar putea să îşi împlinească dezideratul. 
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JRMES – Journal of Roman Military Equipment Studies. The 

Association for Roman Military Equipment Studies. 
Pewsey. 

JSCS – Journal of the Serbian Chemical Society. Belgrad. 
JSH  – Journal of Sport History. University of Illinois Press. 

Champaign. 
JSKV – Jahrbuch des Siebenbürgischen Karpatenvereins. Sibiu. 
JSPS – The Journal of Social Policy Studies. National Research 

University Higher School of Economics. Moscova. 
JTCA – Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. An 

International Forum for Thermal Studies. 
Karpatenrundschau – Karpatenrundschau. Braşov. 
Karstologia – Karstologia: Revue de Karstologie et de Spéléologie 

Physique. Fédération française de spéléologie; 
Association française de karstologie. Maury. 

Khirurgiya  – Khirurgiya. Zurnal imeni N. I. Pirogova. Media Sfera. 
Moscova. 

Les Nouvelles – Les Nouvelles de l’Archéologie. Fondation Maison des 
sciences de l’homme. Paris. 

Lethaia – Lethaia. International Paleontological Association. 
Hoboken, New Jersey. 

MAA – Mediterranean Archaeology and Archaeometry. The 
University of the Aegean (Panepistímio Aigaíou), Greece. 
Mytilene. 

Marisia – Marisia. Studii şi Materiale. Muzeul Judeţean Mureş. 
Târgu Mureş. 

MC  – Media and Communication. Lisabona. 
MCA – Materiale şi Cercetări Arheologice (serie nouă). 

Academia Română. Institutul de arheologie „Vasile 
Pârvan”. Bucureşti. 

MemEthn – Memoria Ethnologica. Revistă de patrimoniu 
ethnologic şi memorie culturală. Centrul Judeţean Pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Maramureş. Baia Mare. 

MH  – Melita Historica. Malta Historical Society. Floriana. 
MI  – Man in India. Serials Publications Pvt. Ltd. New Delhi. 
MInt  – Masonry International. International Masonry Society. 

Shermanbury.  
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Mitt.derKomm – Mitteilungen der Kommission für Quartärforschung. 
Österreichische Akademie des Wissenschaften, Viena. 

Museikon – Museikon. A Journal of Religious Art and Culture / 
Revue d’art et de culture religieuse. Muzeul Naţional al 
Unirii din Alba Iulia. 

Muzeum  – Muzeum. Muzejní a vlastivedná práce. National 
Museum. Prague. 

MWM.MöGW – Mensch, Wissenschaft, Magie. Mitteilungen der 
österreichischen Gesellschaft für Wissenschafts-
geschichte. Österreichische Gesellschaft für 
Wissenschaftsgeschichte. Viena. 

Naturwissenschaften – Die Naturwissenschaften. Berlin, Heidelberg. 
NBFI  – NB: Filologicheskiye issledovaniya. Akademiya nauk 

SSSR. Moscova. 
Neo-Lithics – Neo-Lithics. The Newsletter of Southwest Asian 

Neolithic Research. Berlin. 
Noesis – Noesis. Academia Română. Bucureşti. 
OI  – Otechestvennaia istoriia. Nauka. Moscova. 
Opción  – Opción. Universidad del Zulia. Maracaibo. 
ORIGINES  – Studi e Materiali Pubblicati a Cura Dell’Istituto Italiano 

di Preistoria e Protostoria. Firenze. 
Orizont aviatic – Orizont aviatic. Publicaţie pentru propaganda Aviaţiei. 

Arad. 
PA – Patrimonium Apulense. Direcţia Judeţeană pentru 

Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Alba. 
Alba Iulia. 

Palaeo3 – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 
(“Palaeo3”). An International Journal for the Geo-
Sciences. Elsevier. 

PLoS ONE – Public Library of Science One. Public Library of 
Science. San Francisco, Cambridge. 

Plural – Plural. Revista Departamentului de Istorie şi Geografie 
a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. 
Chişinău. 

PNAS – Proceedings of the National Academy of Sciences of 
the United States of America. 

Pontica – Pontica. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie. 
Constanţa. 

Povestea Vorbii 21 – Povestea Vorbii 21. Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă şi 
Artă. Târgu Jiu. 

Preocupări Literare – Preocupări Literare. Revista Societăţii Prietenii Istoriei 
Literare. Bucureşti (1936-1944). 

PS  – Prosveshcheniye v Sibiri. Sibirskoye regional’noye 
upravleniye narodnogo obrazovaniya. Novosibirsk.  
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PZ – Prähistorische Zeitschrift. Deutsche Gesellschaft für 
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Institut für 
Prähistorische Archäologie. Berlin. 

Quat.Int – Quaternary International. The Journal of International 
Union for Quaternary Research. Elsevier. 

Rabotnitsa  – Rabotnitsa. Pravda. Moscova. 
Radiocarbon – Radiocarbon. An International Journal of Cosmogenic 

Isotope Research. Cambridge. 
RAIA – Revista de Artă şi Istoria Artei. Muzeul Municipiului 

Bucureşti.  
Răsăritul nostru – Răsăritul nostru. Organ pedagogic cultural şi social al 

surdo-muţilor din România (1932-1949). Focşani, 
Bucureşti. 

RBNR – Revista Bibliotecii Naţionale a României. Biblioteca 
Naţională a României. Bucureşti. 

RdHPh – Revue d’Histoire de la Pharmacie. Société d’histoire de 
la pharmacie. Paris. 

ReDIVA – ReDIVA. Revista Doctoranzilor în Istorie Veche şi 
Arheologie. Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-
Napoca. 

Renaşterea – Renaşterea. Organ Oficial al Eparhiei Ortodoxe 
Române a Vadului, Feleacului, Geoagiului şi Clujului. 
Cluj. 

Res montanarum – Res montanarum: Zeitschrift des Montanhistorischen 
Vereins für Österreich. Montanuniversität Leoben. 

RevBibl  – Revista Bibliotecilor. Bucureşti. 
Revista CICSA – Revista CICSA. Centrul de Istorie Comparată a 

Societăţilor Antice. Bucureşti. 
RHSEE/RESEE – Revue historique du sud-est européen. Academia 

Română. Bucureşti, Paris (din 1963 Revue des études 
sud-est européennes). 

RI – Revista de Istorie (din 1990 Revista istorică). Academia 
Română. Bucureşti. 

RIP – Romanian Journal of Physics. Academia Română. 
Bucureşti. 

RM – Revista Muzeelor. Bucureşti. 
RMEA  – România. Mari Epoci de Artă. Bucureşti. 
RMI  – Revista Monumentelor Istorice. Institutul Naţional al 

Patrimoniului. Bucureşti. 
RMMM – Revista Muzeelor şi Monumentelor, Muzee. Bucureşti. 
RRH – Revue Roumaine d’Histoire. Academia Română. 

Bucureşti. 
RT – Revista Teologică (între anii 1956 şi 1991 a apărut sub 

denumirea de Mitropolia Ardealului). Mitropolia 
Ardealului. Sibiu. 
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Sargetia – Sargetia. Acta Musei Devensis. Muzeul Civilizaţiei 
Dacice şi Romane. Deva. 

Sargetia Naturae – Sargetia. Acta Musei Devensis. Series Scientia Naturae. 
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane. Deva. 

SCGG – Studii şi Cercetări (Geologie-Geografie). Complexul 
Muzeal Bistriţa-Năsăud. Bistriţa. 

Sci.Rep – Scientific Reports. Springer Nature; Springer Science & 
Business Media. 

SCIATMC – Studii şi Cercetări de Istoria Artei. Teatru, Muzică, 
Cinematografie. Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”. 
Bucureşti. 

SCICPR – Studii şi comunicări de istorie a civilizaţiei populare din 
România. Sibiu. 

Science – Science. American Association for the Advancement of 
Science. Washington D.C. 

SCIV(A) – Studii şi cercetări de istoria veche (din 1974, Studii şi 
cercetări de istorie veche şi arheologie). Bucureşti. 

SCN – Studii şi cercetări de numismatică. Institutul de 
Arheologie Bucureşti.  

SCŞN – Studii şi Cercetări (Ştiinţele Naturii). Complexul Muzeal 
Bistriţa-Năsăud. Bistriţa.  

SIB – Studii de istorie a Banatului. Timişoara. 
SK – Speleology and Karstology. Institutul Ucrainean de 

Speologie. Universitatea Naţională „Vernadsky 
Tavrichesky”. Simferopol. 

SMIM  – Studii şi materiale de istorie medie. Institutul de Istorie 
„Nicolae Iorga” al Academiei Române. Bucureşti. 

SP Suplementum – Studii de Preistorie Suplementum. Bucureşti. 
SP – Studii de Preistorie. Asociaţia Română de Arheologie. 

Bucureşti. 
SQ – Siebenbürgische Quartalschrift. Sibiu. 
St.Com.Etn – Studii şi Comunicări de Etnologie. Institutul de 

Cercetări Socio-Umane Sibiu. 
StComSibiu – Studii şi Comunicări. Arheologie-Istorie. Muzeul 

Brukenthal. Sibiu. 
StComSibiu-ŞN  – Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii. Muzeul 

Brukenthal. Sibiu. 
Studii  – Studii. Revistă de istorie (din 1974 Revista de istorie şi 

din 1990 Revista istorică). Academia Română. Bucureşti. 
Studii vâlcene – Studii vâlcene. Societatea Prietenii Muzeului Bălcescu, 

în colaborare cu Arhivele Statului Râmnicu Vâlcea. 
Râmnicu Vâlcea. 

SUBBC – Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, series Chemia. 
Universitatea „Babeş-Bolyai”. Cluj-Napoca.  
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SUBBG – Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Series Geologia. 
Universitatea „Babeş-Bolyai”. Cluj-Napoca. 

SUCSH – Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica. 
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu. Sibiu. 

SV  – Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Sibiu. 
SZ  – Soiuz Zhenshchin. Soiuz ravnopraviia zhenshchin. 

Sankt Petersburg. 
TAK – Theoretical and Applied Karstology. Institutul de 

Speologie „Emil Racoviţă” al Academiei Române. Cluj-
Napoca. 

Terra Sebus – Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal 
„Ioan Raica” Sebeş. 

Transilvania  – Transilvania. Centrul Cultural Interetnic Transilvania. 
Sibiu. 

TSUJ  – Tomsk State University Journal. Tomsk. 
Tyragetia (International) – Tyragetia. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a 

Moldovei. Chişinău. 
Utopia – Utopia. Revistă de cultură generală. Cluj. 
VAH – Varia Archaeologica Hungarica. Budapest. 
Vestnik Moscovskoy  – Vestnik Moscovskoy shkoly politicheskikh 

issledovaniy. ANK Moskovskaya shkola grazhdanskogo 
prosveshcheniya. Moscova. 

Vestnik RUDN  – Vestnik RUDN. Seriya: Vseobshchaya istoriya. 
Rossiyskiy universitet druzhby narodov. Moscova. 

Viaţa românească – Viaţa Românească. Revistă literară şi ştiinţifică. Iaşi. 
VPU  – Vestnik Permskogo universiteta. Permskiy 

Gosudarstvennyi Universitet. Perm. 
VTGU  – Vestnik Tambovskogo gosudarstvennogo universiteta. 

Tambovskiy Gosudarstvennyy Universitet. Tambov.  
WMQ – The William and Mary Quarterly. Omohundro Institute 

in Williamsburg.  
YPA – Yearbook of Physical Anthropology. American 

Association of Physical Anthropologists. 
ZfB – Zeitschrift für Balkanologie. Balkanologenverband e.V. 

Jena.  
Ziridava – Ziridava. Muzeul Judeţean Arad. 
Zitteliana  – Zitteliana. An International Journal of Palaeontology 

and Geobiology. Bayerische Staatsammlung für 
Palëontologie und Geologie. München. 

ZRO  – Zhenshchina v rossiiskom obshchestve. Ivanovskiy 
Gosudarstvennyi Universitet. Ivanovo. 

ZS – Zhizn’ Sibiri. Sibirskiy revolyutsionnyy komitet. 
Novonikolavsk (Novosibirsk, după 1926). 

ZV – Zhenskii Vestnik. Sankt Petersburg. 


