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Cercetarea identității unei 
comunități se dovedește întotdeauna 
un proces complicat, care trebuie 
neapărat să fie unul interdisciplinar. 
Studiul poate porni din diferite unghiuri, 
ajungând să cuprindă mai multe 
discipline pentru a putea explora cât mai 
multe aspecte și a pătrunde cât mai 
mult în straturile acestui concept. 
Atunci când ne strecurăm în universul 
rural cu intenția de a-i înțelege 
mecanismele, constatăm enorma sa 
complexitate. 

 

Încă din 2014, Asociația MAIE și-
a îndreptat atenția către comunitățile 
rurale cuprinse în Geoparcul Platoul 
Mehedinți și, până în prezent, fiecare an 
a reprezentat o afundare din ce în ce 
mai profundă în straturile componente 
ale acestora. Treptat, comunitățile au 
dezvăluit echipei proiectului noi aspecte 
ale specificului fiecăreia dintre ele. 
Astfel, viziunea specialiștilor asociației 
se mută treptat, de la una generală la 

una particulară, aducând în atenția 
publicului larg, prin cercetările derulate 
aici, oamenii geoparcului, universul rural 
conturat de aceștia și aspectele sale 
inedite. 

Una dintre particularitățile 
comunelor din Geoparc este prezența 
unui patrimoniu imobil, arhitectural, care 
încă poate fi admirat și studiat. Fiind 
unul dintre cele mai importante și 
vizibile elemente identitare ale unei 
comunități, în 2014 și 2016 atenția 
specialiștilor MAIE a fost îndreaptată 
către studiul arhitecturii vernaculare și, 
astfel, au ieșit la suprafață noi teme de 
cercetare, care au fost explorate pe 
parcursul anilor următori prin cercetări 
antropologice și proiecte de restaurare 
și design. 

În primii ani de activitate, au fost 
derulate studii de cercetare privind 
condițiile istorice, administrative și 
socioculturale în care s-au dezvoltat 
așezările rurale din geoparc, prin prisma 
arhitecturii, rezultând și un ghid de bune 
practici. Au urmat demersurile necesare 
pentru a începe restaurarea vechii 
primării din Balta și transformarea 
imobilului într-un spațiu identitar care să 
reflecte specificul comunităților locale. 

Prin discuțiile cu localnicii, au ieși 
la iveală noi aspecte ale traiului în acea 
zonă, iar în 2019, cercetarea 
antropologică a fost dedicată 
mineritului, una dintre principalele 
activități economice care a permis 
locuitorilor să își îmbunătățească nivelul 
de trai. S-a constatat o strânsă legătură 
între om și mediu, prin care s-a conturat 
identitatea fiecărei comune, iar în anul 
2020 au fost explorate practicile din 
gospodăriile din Ponoarele, împreună cu 



 

 

specificul arhitectural și legătura omului 
cu peisajul cultural și natural, în vederea 
stabilirii potențialului de dezvoltare 
sustenabilă a zonei. 

Organic, echipa Asociației a 
ajuns, în 2021, să își îndrepte atenția 
către patrimoniul fotografic al satelor 
geoparcului, pentru explorarea istoriei 
sociale a acestor comunități. În cadrul 
acestei cercetări, au ieșit la iveală 
numeroasele sărbători ale 
comunităților, obiceiurile zonei, 
numeroase locuri importante și multe 
aspecte ce țin de patrimoniul imaterial. 

Anul 2022 a reprezentat anul în 
care Asociația MAIE și-a concentrat 
forțele și atenția spre comuna 
Ponoarele, care a făcut fercvent parte 
componentă din cercetările derulate în 
geoparc. Dintre toate comunele 
cuprinse în structura Geoparcului 
Platoul Mehedinți, Ponoarele se 
remarcă prin deosebitele sale elemente 
de patrimoniu natural, care atrag în zonă 
numeroși turiști, și care, mai important, 
au contribuit la consolidarea unui 
puternic caracter identitar. 

Relația om-natură este foarte 
puternică în comunitățile rurale, fiecare 
componentă având o influență 
definitorie asupra celeilalte – natura 
modelează omul și omul modelează 
natura. Cadrul oferit de comuna 
Ponoarele devine unul ideal pentru a 
studia această legătură. Chiar și numele 
localității vine de la o formă de relief 
specifică zonei calcaroase a Podișului 
Mehedinți, ponor, ponoare semnificând 
coastă prăpăstioasă, formată prin 
prăbușirea, ruperea sau alunecarea unor 
straturi. Particularitatea acestui loc este 
foarte bine surprinsă de Cr. Lascu și N. 
Terteleac: „Revelația lumii subterane 

este una dintre cele mai mari surprize cu 
care Podișul Mehedinți iese din 
anonimatul său.” (Borloveanu și 
Boteanu, 2016).  

Ponoarele se impune prin 
importantele sale monumente naturale, 
prin care localnicii și-au definit 
identitatea. Numeroasele toponime, 
precum Valea Turcului sau Răiculești 
sunt exemple prin care omul se impune 
față de natură sau invers, aceasta 
dictează specificul locului, așa cum se 
întâmplă în cazul satelor Valea Ursului 
sau Șipot. 

 

În anul 2022, prin cercetarea 
antropologică desfășurată în comuna 
Ponoarele, ne-am propus să explorăm 
această complexă relație care se 
formează între om și mediu și din care 
rezultă identitatea unei comunități. 
Atașamentul față de spațiul locuit a fost 
studiat din perspectiva unei importante 
componente a patrimoniului imaterial, 
atât de puternic prezent în așezările 
rurale: mitologia locală. 

Acest unghi de cercetare a fost 
preferat de echipa proiectului deoarece, 
de-a lungul timpului, a venit în contact 
cu numeroase elemente ale 
patrimoniului imaterial, precum tradiții, 
obiceiuri, credințe, sărbători, pe care le-
a observat pe parcursul cercetărilor 
precedente. Odată cu atenția îndreptată 



 

 

către comuna Ponoarele, pe lângă 
acestea, au mai apărut și numeroasele 
povești generate de diverse locuri din 
sate cu o puternică componentă 
spirituală. 

Prin cercetare, se urmărește 
interpretarea ponderii mitologiei în 
crearea identității locale, urmărind 
identificarea miturilor locale, a 
păstrătorilor acestora, a analizei 
modului de transmitere a lor, precum și 
relevanța și semnificația lor în 
comunitatea din prezent a satelor. 

Raportarea omului la spațiul 
locuit, și experiența acestuia cu mediul 
său înconjurător de-a lungul timpului, a 
generat un atașament față de spațiu, 
atașament proiectat în sistemul său de 
credințe, în dimensiunea umană 
spirituală. În continuare, propunem o 
trecere prin semnificația mitului, prin 
conceptul de identitate locală, memorie 
colectivă, spațiu și comunitate rurală și 
rapoartele care se stabilesc între 
acestea prin interacțiunea continuă pe 
parcursul sutelor de ani, dar și 
semnificația lor din prezent. 

 

Dinamica dintre om și natură, 
legăturile care se formează între individ 
și spațiul său de locuire generează 
cultura unei comunități. Mediul 
înconjurător modelează 
comportamente, dezvoltă practici, 
susține viața și ghidează individul în 
adaptarea sa la condițiile oferite.  

La rândul său, omul își însușește 
spațiul locuit, îl domină și fructifică ce 
are acesta de oferit, astfel încât nevoile 
sale să își găsească rezolvare și sistemul 
său de valori să prindă contur. Cele două 
elemente, omul și natura, se 
influențează reciproc, într-un proces de 
modelare și adaptare, ce are loc în timp. 
Astfel, această interacțiune se 
concretizează în ceea ce putem numi 
identitate locală. 

Nu putem stabili cine are o 
pondere mai mare în acest proces de 
creare a identității locale. Elementele 
naturii joacă însă un rol definitoriu în 
conturarea unei comunități. Identitatea 
locală este, bineînțeles, un construct 
social la care omul ajunge în timp. În 
cazul comunităților rurale, între om și 
natură legăturile se dezvoltă organic, iar 
în definirea identității un rol major îl 
joacă elementele oferite de mediul 
înconjurător. Obiceiurile și tradițiile se 
consolidează în jurul a ceea ce natura 
are de oferit, construcțiile sunt 
condiționate de resursele oferite de 
aceasta, modalitățile de subzistență 
depind, de asememea, de spațiul locuit.  

Astfel, se conturează diferite 
caracteristici ale unei comunități, care 
poate fi una de mineri, de agricultori, de 
crescători de animale, spre exemplu.  

Mulți cercetători din domeniul 
științelor sociale au studiat aspectul 
identitar al comunităților, conceptul de 
identitate locală, atașament față de 
spațiul locuit și ceea ce în engleză se 
numește sense of space. Diversele 
fațete ale identității locale scot la 
suprafață mecanisme care ne ajută să 
înțelegem mai bine cum aceste 
comunități rurale sunt atât de legate de 



 

 

spațiul în care locuiesc și cum acesta 
face parte din identitatea lor. 

Termenul folosit la scară largă în 
cercetările din acest domeniu atunci 
când se vorbește despre relația dintre 
om și spațiu este cel de sense of place, 
definit ca fiind atitudinea favorabilă sau 
nefavorabilă a individului asupra 
spațiului locuit. Cercetătorii merg mai 
departe și ajung la atașamentul față de 
spațiu, care este mai profund, având o 
componentă emoțională și fiind definit 
ca o legătură afectivă pozitivă între 
indivizi și spațiul rezidențial (Belanche et 
al., 2021). 

În domeniul sociologiei, una 
dintre numeroasele definiții pentru a 
sense of place este aceea a unei 
percepții subiective a individului asupra 
mediului, percepție ce are o natură 
dublă, implicând atât o perspectivă 
asupra mediului, cât și o reacție 
emoțională la mediu. În definirea 
spațiului locuit se combină, așadar, 
raționalul cu emoționalul (Cross, 2021). 

Conceptul de identitate locală 
surprinde, însă, mai bine esența legăturii 
dintre elementul uman și cel natural. 
Aceasta este descrisă ca fiind 
identitatea personală a individului în 
relație cu mediul înconjurător, care, 
printr-un sistem complex de idei, 
credințe, preferințe, sentimente, valori 
și țeluri, dar și prin tendințe 
comportamentale și aptitudini, este 
relevantă pentru spațiul locuit 
(Belanche et al., 2021). 

Din punct de vedere identitar, 
comunitatea rurală a comunei 
Ponoarele poartă o puternică amprentă 
a mediului înconjurător. Având în vedere 
zona de podiș, cu relief alcătuit din 

dealuri și văi și distanța relativ mare față 
de un centru urban, influențele din 
exterior au pătruns mai greu în această 
zonă. Vechimea așezărilor este și ea un 
garant al procesului temeinic de 
construire a identității. Traiul 
comunităților din satele comunei a fost 
direct influențat de mediu și de 
resursele oferite de acesta.  

Un aspect interesant al studiului 
conceptului de identitate locală, în 
încercarea de a înțelege și de a 
cunoaște mai bine comunitățile din 
Geoparcul Platoul Mehedinți, îl 
reprezintă tipurile de identitate locală. 
Acestea se constituie în funcție de 
gradul de apartenență resimțit de 
locuitorii satelor. Cele trei tipuri 
asociate modului de identificare al 
locuitorilor cu spațiul sunt: identitate 
locală cognitivă, identitate locală 
afectivă și identitate locală evaluativă. 

Cea cognitivă este definită de 
sentimentul apartenenței la un grup, 
generat de lucrurile pe care individul le 
are în comun cu ceilalți membri ai 
comunității și se rezumă prin afirmația 
„mă identific cu spațiul în care locuiesc”. 
Cel de-al doilea tip este generat de 
atașamentul emoțional și implicarea 
afectivă față de spațiu și comunitate și 
se simplifică prin „sunt atașat emoțional 
de acest loc”. Identitatea locală 
evaluativă presupune faptul că 
sentimentul de apartenență crește 
valoarea personală a individului – „sunt 
mândru că sunt din acest loc” (Belanche 
et al., 2021). 



 

 

 

În cazul comunei Ponoarele, 
observăm importantele monumente ale 
naturii care coagulează în jurul lor 
comunitatea. Aceste devin adevărate 
mărci ale spațiului, care nu numai că au 
o pondere importantă în crearea 
identității locale, ci reprezintă și punctul 
central în turismul local. Luând în 
considerare acest aspect, precum și 
condițiile geografice menționate mai 
sus, precum depărtarea față de un 
centru urban care determină un grad 
mare de izolare a așezărilor din geoparc, 
tipul de identitate locală predominant 
pare să îl reprezinte cel evaluativ. Din 
cercetările derulate în această zonă 
până în prezent, am putut observa latura 
afectivă și evaluativă a locuitorilor în 
raportarea lor la spațiul locuit.  

Tot prin prisma cercetărilor, 
aflăm și de tipul de relație ce se poate 
stabili cu spațiul locuit. Dintre cele șase 
tipuri prezentate de Cross (2021) în 
„What is Sense of Place?” trei dintre ele 
predomină în comunitățile din comuna 
Ponoarele: relația biografică, cea 
spirituală și cea narativă. Pe scurt, cea 
biografică este cea mai puternică dintre 
toate, presupunând legături familiale și 
istorice generate de nașterea 
rezidenților în acel spațiu. Cea spirituală 
este definită prin legături intuitive, 
emoționale, prin sentimentul de 
apartenență. Relația narativă este cea 

care presupune o legătură mitică cu 
spațiul, despre care individul învață prin 
obiceiuri, povești, mituri locale, istorii ale 
familiei, limbă și altele.  

Aceasta din urmă este o relație 
puternic înrădăcinată în comunitățile din 
Ponoarele, care abundă în povești 
despre oamenii din vechime, despre 
comori și peșteri, despre întâmplări 
importante. Formele de relief atipice au 
generat în jurul lor obiceiuri, sărbători și 
mituri care s-au transmis de-a lungul 
timpului, din generație în generație. 
Satele din comună au în componență 
mari neamuri, cu o istorie bogată. Zona 
are un vocabular cu elemente arhaice.  

Această legătură narativă a 
locuitorului din Ponoarele cu locul în 
care trăiește a generat un patrimoniu 
cultural imaterial complex, pe care 
această cercetare îl explorează prin 
prisma mitologiei locale. Sistemul de 
credințe, istoriile personale, poveștile, 
personalitățile, specificul reliefului, 
toate acestea se reflectă într-un bogat 
inventar al identității locale. Mitologiile 
locale, credințele, legendele, toponimele 
sunt oglindiri ale interacțiunii seculare a 
omului cu spațiul locuit. 

 

Pentru a putea cerceta 
identitatea locală a unei comunități în 
prezent, trebuie să ne îndreptăm atenția 
către trecut, însă nu către un trecut 
recent. În comunitățile din comuna 
Ponoarele, au fost identificate elemente 
care, puse împreună, compun un sistem 
mitologic. Miturile reprezintă una dintre 
cele mai vechi forme de creație 
populară, încă din perioada arhaică, 



 

 

având o pondere mare în crearea 
identității unei comunități. 

Adevărata forță a miturilor, 
aceea de a crea ideea de identitate, 
devine evidentă doar atunci când 
miturile sunt adoptate colectiv de către 
un grup social. Pentru înțelegerea în 
profunzime a unui grup social, studierea 
miturilor devine un obiectiv principal în 
orice abordare antropologică, deoarece 
miturile au capacitatea de a releva 
aspecte importante despre grupul din 
care provin, cât și despre modul de 
organizare al grupului, instituțiile și 
obiceiurile sale (Lévi-Strauss, 1981). 

Este dificil de stabilit când 
anume în istorie a luat naștere mitul. 
Claude Lévi-Strauss, antropologul 
francez care a studiat apariția miturilor 
în diverse triburi, spune că miturile sunt 
un produs al minții umane care ne 
demonstrează că ideile și modul de 
operare al creativității umane este 
constant, indiferent de perioada de timp 
și zona geografică în care acestea apar. 
Miturile sunt similare și rămân 
constante ca formă și fond în culturi 
diferite și se organizează cel mai adesea 
pe baza unor opoziții binare precum 
antiteza dintre bine și rău sau feminin și 
masculin (Lévi-Strauss, 1981). 

Totodată, mitul pornește din 
dorința de a oferi o explicație pentru 
anumite evenimente sau personaje 
reale, fiind considerat o filosofie a vieții 
prin care s-a transmis mai departe prin 
memoria generațiilor. Acesta vine ca o 
explicație necesară pentru problemele 
importante generate de viață, moarte, 
natură, univers. 

 

Definiția mitului este una fluidă, 
dată fiind complexitatea și mai ales 
diversitatea a ceea ce fiecare regiune a 
lumii consideră mit. Încă din antichitatea 
greacă și romană, intră în atenția marilor 
gânditori conceptul de mit, tratat din 
punct de vedere filosofic și istoric. 
Acesta a trecut prin toate perioadele 
istorice, ajungând să fie studiat, în 
esența sa, abia în epoca modernă. 

Chiar dacă mitologia ține de 
gândirea magică a omului, aceasta nu 
este specifică numai unei perioade 
arhaice. Mitologia cu întregul său sistem 
este o permanență în activitatea 
spirituală a umanității, neexistând o 
etapă mitologică a omenirii. Orice epocă 
istorică, oricât de realistă ar fi, are în 
structura sa elemente mitice, indiferent 
de modul în care se raportează la ele - 
negativ sau pozitiv (Vulcănescu, 1987). 

 

În ceea ce privește cultura 
românească, interesul pentru mitologia 
autohtonă poate fi observat încă din 



 

 

secolele XVII-XVIII, unde primele 
consemnări despre mitologie sunt cele 
ale lui Dimitrie Cantemir, care pun însă 
mitologia populară într-o lumină 
negativă, catalogând-o ca fiind naivă și 
rușinoasă. 

Secolul al XIX-lea reprezintă un 
secol al naționalismului, care a 
resuscitat interesul poporului român 
pentru valorile culturale autohtone, 
astfel romantismul național a adus în 
prim-plan sistemul de mituri românesc, 
transformându-l în sursă de inspirație și 
de mândrie. Astfel stârnit interesul 
pentru acest subiect, încep marile 
cercetări care aveau să descifreze 
complicatul sistem al mentalității mitice 
populare și să transforme cele mai 
importante mituri în unele naționale 
(Nicoară, 2008). 

Cercetările desfășurate în țară 
tratează mitologia din diverse puncte de 
vedere. Unul dintre studiile relevante pe 
acest subiect este cel realizat de 
Vulcănescu (1987), care aduce o 
perspectivă științifică a ceea ce 
înseamnă mit în general, dar și în 
particular, studiind mitologia 
românească. 

De la Mircea Eliade aflăm că este 
„greu să se dea mitului o definiție 
acceptată de toți savanții care să fie în 
același timp accesibilă nespecialiștilor”, 
deoarece este imposibil ca „o singură 
definiție să fie susceptibilă să 
îmbrățișeze toate tipurile și toate 
funcțiile mitului, în toate societățile 
arhaice și tradiționale”. La fel ca ceilalți 
specialiști, Eliade privește mitul ca pe o 
poveste a unei faceri, a unei geneze, 
poveste centrată pe istoria sacră a unor 
ființe supranaturale care au creat totul. 
Mitul reflectă, așadar, o sacralitate a 

începuturilor gândirii omenești. Misterul 
genetic, pornit de la un adevăr, se află în 
centrul mitului. 

Lauri Honko, un reprezentant al 
școlii finice de mitologie, definește mitul 
ca fiind „o poveste a zeilor, un bilanț al 
începutului lumii, creației, 
evenimentelor fundamentale, a faptelor 
exemplare ale zeilor, un rezultat al 
înțelegerii lumii, naturii și culturii create 
(...) Ordinea lumii, care a fost creată în 
era primitivă se reflectă în mituri, 
prezervându-și valoarea exemplară, de 
model pentru lumea de astăzi” 
(Vulcănescu, 1987). 

Mitologia și miturile astfel create 
de oameni vin să răspundă unor 
întrebări care au acaparat și surescitat 
mintea umană de la începuturile 
timpului până în prezent: „Cum a fost 
lumea creată și de ce?” - (Kluckhohn, 
1942). Mitul apare în momentul în care 
oamenii încearcă să explice 
inexplicabilul, sunt practic o aproximare 
a faptelor sau o deviere de la fapte 
(Levin, 1959: p. 225). 

Observăm așadar din aceste 
definiții că mitul pornește întotdeauna 
de la un adevăr, de la ceva concret și ne 
vorbește, în general de geneză prin 
fapte și personaje supranaturale, 
superioare omului. Mitul are un caracter 
didactic, fiind adevărați dascăli ai 
umanității prin care se explică anumite 
fenomene. Ambele definiții fac referire 
la o perioadă arhaică, acest moment 
istoric fiind identificat ca punctul de 
apariție a miturilor. Vulcănescu (1987) 
susține, în lucrarea „Mitologie română”, 
actualitatea mitului, nevăzându-l ca pe 
ceva specific strict unor comunități 
preistorice. Mitul nu dispare niciodată 
dintr-o comunitate, prezența lui fiind 



 

 

doar mai puțin vizibilă în anumite 
perioade. Drept dovadă stau 
numeroasele readaptări ale miturilor. 

Un aspect important pentru 
supraviețuirea mitului într-o societate 
dinamică, modernă, este caracterul său 
narativ, oralitatea prin care se transmite 
și puterea de a crea legături identitare 
între membrii comunității. Definiția dată 
de Stith Thompson surprinde această 
latură narativă a mitului, devenit o 
„proză narativă (tradițională) care, în 
societatea în care este spusă, e 
considerată a fi o relatare veridică 
despre ceva care s-a întâmplat într-o 
vreme îndepărtată”. Prin această 
prismă, Thompson adună sub forma 
unor categorii generale motive 
mitologice: despre creator, zei, semizei 
și cultura eroilor, cosmogonie, despre 
trăsăturile topografice ale pământului, 
calamitățile naturale, ordinea naturală, 
creația vieții umane, a animalelor, 
plantelor și altele (Vulcănescu, 1987). 

Mitologia și folclorul se află într-o 
relație de interdependență, ambele 
intrând în sfera disciplinei etnologice. 
Astfel, în cercetarea noastră, am căutat 
să descoperim miturile locale, acele 
povești care ne vorbesc despre 
identitatea unui loc și despre geneza 
acestuia. Mitologia însă cuprinde mai 
multe forme de captare a spiritualității 
umane, precum legendele. Acestea au 
un caracter fantastic mai redus, dar au 
același rol didactic, explicativ. Diversele 
scurte povestiri despre întâmplări, 
comori, cu caracter legendar, sunt și ele 
parte din sistemul mitologic. Așadar, 
formele de gândire magică sunt diverse 
și specifice fiecărei comunități, întregul 
sistem mitologic clădindu-se pe antiteza 
bine-rău. 

 

Cercetarea de teren s-a 
desfășurat în luna august 2022, pe 
parcursul a 5 zile. Datele au fost 
colectate prin interviuri semistructurate 
și discuții cu localnicii din comuna 
Ponoarele: satele Ponoarele, Cracu 
Muntelui, Ceptureni, Gărdăneasa, 
Răiculești, Băluța, cătunul Tihoi. 
Interviurile cu localnicii au fost realizate 
de tineri din comuna Ponoarele și de 
ceilalți participanți ai atelierului de 
antropologie și cercetare de teren. Am 
discutat cu aproximativ 40 localnici pe 
parcursul zilelor de colectare a datelor. 
Tema cercetării și întrebările de 
cercetare la care ne-am propus să 
răspundem au reieșit din cercetările 
exploratorii realizate în anii trecuți, 
respectiv 2020 și 2021, în comuna 
Ponoarele, în cadrul aceluiași proiect. 
Cercetarea a avut însă o importantă 
componentă exploratorie. Pe lângă 
mitul Podului lui Dumnezeu și legenda 
Sfântului Nicodim, am urmărit să aflăm 
dacă contextul specific al comunei 
Ponoarele, amplasarea sa în interiorul 
Geoparcului și numeroasele elemente 
naturale au creat spațiul propice pentru 
nașterea altor legende sau mituri. 

 

1.   Înțelegerea modului în 
care miturile și legendele contribuie la 
crearea unei identități locale. 



 

 

2.   Observarea modului în 
care miturile și legendele se transmit de 
la o persoană la alta sau din generație în 
generație. 

3.   Observarea modului în 
care intervine memoria în păstrarea și 
transmiterea miturilor și legendelor: 
apariția diverselor variante și variațiuni 
ale aceluiași mit/legendă. 

 Datele au fost culese pe 
baza unui ghid de interviu 
semistructurat, disponibil în Anexe, care 
a urmat mai multe direcții 
complementare. Pe de-o parte, am 
urmărit să aflăm cum sunt transmise 
miturile și legendele de la o persoană la 
alta sau din generație în generație. De 
asemenea, din discuțiile cu localnicii am 
căutat să aflăm relevanța miturilor și a 
poveștilor în viața de zi cu zi prin 
intermediul experiențelor personale. Pe 
de altă parte, am căutat să aflăm din 
interacțiunea cu localnicii cum se crează 
identitatea locală prin raportare la 
contextul specific și la miturile și 
legendele prezente. În același timp, o 
componentă pe care am vrut să o 
explorăm prin intermediul acestei 
cercetări a fost relevanța miturilor și 
legendelor în prezent și modul în care 
acestea sunt folosite pentru atragerea 
turiștilor în zonă. 

 Pentru a putea răspunde 
întrebărilor de cercetare și pentru a 
urma obiectivele, ne-am propus să 
intervievăm tineri din comună, adulți și 
persoane vârstnice, cât și turiști. Fiecare 
dintre aceștia pot deveni informatori 
cheie relevanți: de exemplu, am dorit să 
aflăm dacă tinerii din Ponoarele sunt 
conectați la miturile și legendele locale, 
care este rolul adulților și bătrânilor în 
transmiterea miturilor și legendelor mai 

departe, din generație în generație, cât 
și modul în care turiștii cunosc 
semnificațiile din spatelor atracțiilor 
turistice pe care le vizitează. 

 

Pe parcursul celor 5 zile de 
cercetare de teren am întâlnit mai multe 
dificultăți de cercetare. Unii localnici au 
refuzat să răspundă întrebărilor, 
deoarece le respingeau, iar să discute 
despre ele reprezenta pentru ei un mod 
de a le valida. Am primit în jur de 40 de 
refuzuri din partea localnicilor care nu 
doreau să participe, fie pentru că nu 
cunoșteau legendele locale sau 
deoarece nu aveau suficient timp la 
dispoziție, fie pentru că se temeau că nu 
le cunosc în totalitate și astfel nu ne 
puteau oferi suficiente informații. De 
asemenea, a fost dificil să ne 
sincronizăm cu turiștii care vizitau 
comuna Ponoarele și să includem astfel 
perspectiva acestora în cercetarea de 
față, așa cum am intenționat într-o 
primă fază. Ne propunem ca perspectiva 
turiștilor și modul în care miturile și 
legendele locale contribuie la atragerea 
acestora în zonă să fie explorat prin 
cercetări antropologice viitoare. 

 Majoritatea persoanelor 
intervievate sunt persoane peste 50 de 
ani. A fost dificil să implicăm persoanele 
tinere în cercetare pentru că cel mai 
adesea am primit refuzuri: aceștia 
considerau că nu cunosc suficient de 
bine miturile și legendele și ne încurajau 
să vorbim cu persoanele mai în vârstă, 
sau nu credeau în miturile și legendele 
locale și considerau că dacă vorbesc 
despre ele, cu toate că le cunoșteau, le 
vor valida. 



 

 

 O altă dificultate pe care am 
întâlnit-o se leagă de colectarea 
informațiilor de la localnici și 
structurarea acesteia într-o primă fază. 
Pentru a extrage informațiile relevante 
pentru obiectivele acestei cercetări, a 
fost nevoie să selectăm din 
multitudinea de informații despre 
superstiții, obiceiuri sau sărbători locale, 
zicători sau alte aspecte care țin de 
folclor, dar care se îndepărtează de 
obiectivele cercetării și pe care oamenii 
tindeau să le povestească. 

 

 

Pe parcursul cercetării de teren, 
am observat că mitul Podului lui 
Dumnezeu și legenda lui Nicodim sunt 
cele care ies cel mai mult în evidență, 
fiind cunoscute de majoritatea 
localnicilor și intrate în memoria 
colectivă a locuitorilor din Ponoarele. 
Cele două reușesc chiar să depășească 
universul comunității rurale locale și să 
devină adevărate atracții turistice în 
sine, fiind folosite ca modalitate de 
atragere a turiștilor. Astfel, cu toate că 
cercetarea de teren a scos la iveală o 
serie de povești locale despre haiduci, 
comori, aurul ascuns în peșteri și stânci, 

precum și alte elemente ale folclorului 
local, am ales să ne concentrăm atenția 
asupra celor două menționate mai sus. 
Complexitatea acestora ca modalitate 
de transmitere mai departe, din 
generație, în generație și modul în care 
ele contribuie la crearea identității 
locale, ne-au determinat să le alegem ca 
subiect de studiu în profunzime. Mai jos, 
sunt redate variantele lor, așa cum au 
fost culese de la localnicii pe care i-am 
intervievat pe parcursul celor cinci zile 
de cercetare de teren. În secțiunile care 
urmează, explicăm modul în care 
acestea s-au transmis, au intrat în 
memoria colectivă a comunității și rolul 
acestora în crearea identității locale. 
Referindu-ne la distincția mit-legendă 
făcută în capitolul anterior, distingem 
între Mitul Podului lui Dumnezeu și 
Legenda Sfântului Nicodim. 

 

„A fost făcut de El.” 

Mitul formării Podului lui 
Dumnezeu pornește de la lupta dintre 
forțele binelui și ale răului. Astăzi, mitul 
este cunoscut de majoritatea 
localnicilor, dar și de turiști, podul fiind 
obiectivul turistic cel mai important al 
zonei. Aflat în centrul satului Ponoarele, 
Podul este un element central în viața 
comunității, devenind un punct de 
referință - „la Pod” este o expresie pe 
care am întâlnit-o de multe ori pe 
parcursul cercetării. „La Pod” este un 
loc de întâlnire care nu mai necesită 
explicații adiționale, fiind cunoscut și 
recunoscut de toți localnicii. Tot aici se 
află și barul principal al satului, care 



 

 

atrage deopotrivă localnici și turiști. 
Sunt astfel concentrate într-un singur 
punct mai multe elemente importante: 
Podul, Peștera Podului, Dealul Peșterii 
care face legătura cu Lacul Zăton și 
Câmpul de Lapiezuri de unde se vede 
panorama asupra satului, cu biserica sa 
cea nouă. 

Mitul formării Podului lui 
Dumnezeu începe cu intervenția 
Divinității pentru alungarea Răului. 
Formarea Podului începe cu peștera în 
care se ascunsese Dracul (sau Satana). 
Oamenii, care doreau să-l alunge pe 
Drac din peșteră, cer intervenția 
Divinității pentru restabilirea ordinii 
lucrurilor. În majoritatea variantelor, 
Podul s-a format după ce Dumnezeu a 
călcat tavanul peșterii, alungându-l pe 
acesta de acolo. În varianta profesorului 
Borloveanu, Dumnezeu apasă cu palma 
tavanul peșterii, cu intenția de a îl prinde 
pe Drac în subteran. Dracul ar fi reușit să 
scape prin altă ieșire a peșterii și s-ar fi 
refugiat pe o stâncă din apropiere, care 
astăzi îi poartă numele. Mitul explică, de 
asemenea, și formarea câmpurilor de 
lapiezuri: Dracul înfrânt de Dumnezeu ar 
fi zgâriat cu gheara stâncile înainte să se 
retragă în zona lacului Zăton.  

 

Localnicii cunosc ambele 
variante ale apariției Podului lui 
Dumnezeu: atât varianta care pornește 
de la lupta dintre forțele binelui cu 

forțele răului, cât și varianta care se 
raportează la fenomenul natural al 
surpării peșterii. Cel mai adesea însă, 
cele două variante se îmbină și sunt 
povestite concomitent, fenomenele 
supranaturale împletindu-se cu 
fenomenele naturale și cu explicațiile 
raționale. Pentru unii localnici, miturile și 
legendele sunt „doar vorbe ale 
oamenilor” sau bazate pe credințe 
păgâne. 

Unii dintre localnici îl numesc 
Podul Natural - numele purtat de Pod și 
în perioada comunistă - și se raportează 
mai degrabă la fenomenul de surpare a 
peșterii pentru a explica apariția 
Podului. Cei mai mulți asociază numele 
actual - Podul lui Dumnezeu - cu 
accidentele care s-au întâmplat acolo, 
dar care nu au produs victime. În 
antiteză, Lacul Zăton rămâne cunoscut 
mai ales prin relație cu întâmplările 
nefaste - mai mulți localnici și-au pierdut 
viața în apele lacului: Zătonul „trăgea 
oamenii în sifon”. 

În altă variantă, mai puțin 
cunoscută de localnici, Podul s-ar fi 
format în urma bătăliei dintre Balaur și 
Iovan Iorgovan. Balaurul (echivalentul 
Dracului) care trăia în Peșteră ar fi fost 
învins de Iorgovan, personaj uman, de 
tipul eroului, care și-ar fi salvat iubita 
răpită de Balaur. 

 

Legenda lui Nicodim se leagă de 
mai multe locuri importante precum 



 

 

Steiul Ponorii, Valea Găinii și Biserica 
cea nouă din centrul satului. Legenda 
este cunoscută de majoritatea 
localnicilor și este asociată cu regretul 
comunității față de alungarea lui 
Nicodim și pierderea oportunității de a 
avea o mare mănăstire. 

Legenda începe astfel: 
călugărului Nicodim i s-a arătat în vis că 
trebuie să construiască o mare 
mănăstire pe cursul unui izvor sau „sub 
un luciu de apă”. Ajungând în Ponoarele, 
acesta ar fi intenționat să construiască 
mănăstirea sub Steiul Ponorii, de unde 
curgea pârâul Ponoarele. Nicodim a fost 
alungat însă de localnici, care s-au 
temut mai ales de faptul că și-ar putea 
pierde pământurile, care ar fi intrat în 
posesia mănăstirii: „Oamenii erau 
materialiști”, reflectează una din 
persoanele intervievate. Familiile 
înstărite care dețineau mult pâmânt s-
au temut de planurile călugărului, astfel 
că acestuia i-a fost înscenat un furt, 
care să-i facă pe oameni să-și piardă 
încrederea în el. Alungat, Nicodim a 
plecat mai departe și a construit 
mănăstirea de la Tismana. 

În versiunile culese de la localnici, 
doar o singură dată a fost menționat un 
nume al unui neam responsabil de 
gonirea lui Nicodim din zonă, și anume 
neamul Vucea, un neam numeros, cu o 
îndelungată istorie în comuna Ponoarele 
(Borloveanu și Boteanu, 2016). Potrivit 
monografiei satului (Borloveanu și 
Boteanu, 2016), acest lucru ar putea fi 
legat de un detaliu adevărat, întrucât se 
pare că neamul Vucea ar fi avut la acea 
vreme un rol semnificativ în modul în 
care erau împărțite pământurile. Tot pe 
seama neamului Vucea este pusă și 
înscenarea care i-a fost pregătită lui 
Nicodim și alungarea sa din Ponoarele.  

Alungarea lui Nicodim este un 
eveniment pe care comunitatea îl 
regretă în prezent, iar vina colectivă a 
comunității nu este asumată, ci diluată 
prin formulări de genul „L-au alungat pe 
Nicodim”/„I-au băgat găina în traistă”. 
Foarte rar întâlnim exprimări de tipul „L-
am alungat pe Nicodim.” - care să 
reflecte asumarea colectivă a gestului. 
Regretul este mai degrabă implicit prin 
modul în care se derulează narativa 
poveștii lui Nicodim. Dacă ponorenii nu l-
ar fi alungat pe călugăr, „aici putea să fie 
Tismana” - reflectează unul din localnicii 
intervievați.  

Este nefirească atitudinea 
comunității față de Nicodim, având în 
vedere că „oamenii erau credincioși” - 
idee care reiese din majoritatea 
interviurilor. În alte variante care scuză 
implicarea comunității, Nicodim ar fi 
plecat de bună voie și ar fi construit 
mănăstirea de la Tismana, sau ar fi 
renunțat la varianta de a construi 
mănăstirea în Ponoarele considerând 
zona prea săracă. Varianta cea mai 
cunoscută și rememorată de localnici 
este cea în care lui Nicodim i-a fost 
băgată o găină moartă în traistă (în alte 
variante o găină și un trandafir - adică un 
cârnat), pentru ca oamenii să-și piardă 
încrederea în el. Nicodim a fost prins pe 
drumul care duce către Tismana din 
Ponoarele, pe Valea Găinii - care și-a 
luat numele de la acest eveniment. Prin 
această înscenare Nicodim și-ar fi 
pierdut legitimitatea ca trimis al lui 
Dumnezeu.  



 

 

 

În unele variante, Nicodim a 
blestemat apele zonei astfel încât să nu 
mai supraviețuiască nicio viețuitoare în 
ele, nici măcar broaștele: ,,În izvorul 
Ponorii, de sub Stei, să nu crească 
vietăți, nici broască, nici pește și să fie 
doar apă rece”/ „Rămâneți cu apa care 
să o aveți, dar în ea să nu vedeți pește și 
broască”. Lipsa peștelui din apele din 
Ponoarele este explicată de unii 
localnici nu doar prin raportare la 
blestemul pus de Nicodim. De exemplu, 
întâlnim explicații precum: „În apa foarte 
rece nu crește pește”.  

În alte variante, blestemul lui 
Nicodim ar fi căzut și asupra 
ponorenilor. Nicodim i-ar fi blestemat pe 
aceștia să ajungă toboșari și cimpoieri și 
să nu aibă un loc pentru rugăciune. Pe 
măsură ce oamenii povesteau despre 
blestemul pus de Nicodim, își aminteau 
de mai mulți muzicieni din comună - 
confirmând astfel legenda lui Nicodim 
prin exemple din viața cotidiană. Așa 
cum aflăm din interviurile cu localnicii, 
blestemul a fost ridicat prin eforturile 
comunității în prezent.  

Astfel, ridicarea noii biserici din 
centrul satului Ponoarele ajunge să 
devină nu doar un eveniment important 
local, ci un eveniment necesar pentru 
restabilirea echilibrului și desfacerea 
blestemului. Construirea unei biserici 
noi, mai încăpătoare și mai ușor 

accesibilă față de vechea bisericuță de 
lemn de sub Stei, este deopotrivă un 
gest prin care comunitatea și-a 
demonstrat credința care le-a fost pusă 
la îndoială prin alungarea lui Nicodim. 
Construirea noii biserici marchează 
ruperea celor aproximativ 600 de ani de 
blestem prin demonstrarea credinței 
comunității în Dumnezeu.  

Anumite elemente cu 
semnificație simbolică precum apariția 
unui curcubeu care arată traseul lui 
Nicodim din Ponoarele către Tismana, în 
ziua în care s-a pus prima piatră la 
temelia noii biserici - sunt reluate de 
localnicii care cunosc în amănunt mitul 
călugărului Nicodim. Acest eveniment - 
apariția curcubeului - este confirmat de 
unii oameni și infirmat de alții. Curcubeul 
justifică ridicarea blestemului prin 
împlinirea planului inițial al lui Nicodim, 
de a ridica o biserică în Ponoarele.  

În alte variante, blestemul pus de 
Nicodim nu este posibil, pentru că 
„Sfinții nu blesteamă” așa cum aflăm de 
la informatori cu autoritate din 
comunitate, precum preotul sau 
profesoara de română. Nicodim doar i-ar 
fi „dojenit” pe săteni pentru 
comportamentul lor și ar fi plecat mai 
departe, către Tismana. 

Gradul de detalii oferit de 
localnici diferă de la o persoană la alta, 
uneori apar și elemente unice sau foarte 
îndepărtate de varianta comună și 
considerată cea adevărată. Este cert 
legenda lui Nicodim este cunoscută la 
nivelul comunității și transmisă în 
diverse variante din generație în 
generație. 

 



 

 

Pentru a observa modul în care 
miturile și legendele s-au transmis mai 
departe în cadrul comunității, ajungând 
să fie cunoscute de majoritatea 
membrilor săi - de la persoane tinere la 
vârstnice, am analizat modul în care 
intervine memoria în păstrarea și 
circulația legendelor și miturilor în 
cadrul unei comunități. 

Așa cum remarcă Kansteiner 
(2002), majoritatea studiilor 
antropologice bazate pe mecanismele 
memoriei vor lua în considerare 
abordarea lui Halbwachs (1992) - 
antropologul francez care a propus 
ideea de memorie colectivă. Pentru a 
explica formarea memoriei colective, 
Halbwachs (1992) se bazează mai ales 
pe rolul conversațiilor orale din viața 
cotidiană care conduc la crearea unor 
amintiri colective împărtășite de 
membrii unui grup social și transmise 
mai departe prin interacțiune socială. 
Așa cum observă Kansteiner (2002: p. 
181), există numeroase alte moduri de a 
te referi la valorile, cunoștințele și ideile 
împărtășite de un grup social, precum 
memoria socială, amintirea colectivă, 
memoria publică sau memorie 
vernaculară - însă toate acestea se 
reduc, în esență, la noțiunea de mit. 

Așa cum punctează Lévi-Strauss 
(1955: p.55), supraviețuirea miturilor 
depinde de limbaj și de discursul oral - 
pentru a fi transmis mai departe, acesta 
trebuie spus, povestit. Locuitorii din 
Ponoarele au auzit miturile și legendele 
locului mai ales în copilărie, la școală, 
sau „de la bătrâni”. Cei mai mulți dintre 
ei cunosc cel puțin o variantă a mitului 

Podului lui Dumnezeu sau a legendei 
Sfântului Nicodim.  

Cu toate că la o primă vedere 
poate părea că transmiterea miturilor și 
legendelor mai departe, din generație în 
generație, este un act pur aleatoriu și 
neorganizat, observăm că există 
anumite practici și obiceiuri prin care 
miturile și legendele rămân vii în 
conștiința noilor generații. Pe deoparte, 
avem rolul miturilor în dezvoltarea 
turistică a zonei, fapt care încurajează 
păstrarea și transmiterea mai departe a 
acestora. Acestea au potențialul de a 
deveni elemente identitare pentru 
comunitate. Miturile și legendele sunt 
folosite ca texte suport la clasă, la ora 
de limba română - acestea devin astfel 
prezente în viața de zi cu zi a copiilor. 

 

O parte a comunității este însă 
îngrijorată de posibilitatea ca miturile și 
legendele să se piardă, iar noua 
generație să își piardă interesul pentru 
ele. Este motivul pentru care acestea 
sunt folosite în prezent ca texte de 
suport de profesoara de limba română 
din școală. Interacționând cu mai multe 
generații de elevi, aceasta observă că 
interesul oamenilor pentru poveștile 
locale se diminuează, iar ele devin 
elemente inedite mai degrabă pentru 
turiști sau vizitatori.  



 

 

Am putut observa și modul în 
care trecerea timpului intervine asupra 
memoriei și modelează felul în care 
miturile și legendele sunt redate. Unii 
localnici considerau că perspectiva lor 
nu e relevantă sau suficientă sau că nu 
dețin varianta adevărată a legendei. 
Aceștia se temeau că nu vor oferi 
informațiile complete și adesea ne 
redirecționau către alte persoane din 
comunitate, precum profesori sau 
preoți - despre care considerau că pot 
să ofere informații mai valoroase sau 
reale. Însă, pe măsură ce am continuat 
interviurile în profunzime, am observat 
că și localnicii care spuneau inițial că nu 
cunosc legendele, cunoșteau în realitate 
anumite aspecte ale celor mai întâlnite 
variante. Cei care nu le cunoșteau deloc 
sunt cei care au fost deconectați în 
diverse feluri de la viața comunității: fie 
au fost plecați o bună perioadă din sat 
sau nu locuiesc permanent aici. 

Așa cum rezumă chiar unul din 
studenți: „Oamenii în vârstă ne trimiteau 
la oameni mai tineri și cei tineri la 
oameni în vârstă.” - în ideea în care 
bătrânii considerau că cei tineri își 
amintesc mai bine miturile și legendele, 
iar cei tineri și foarte tineri erau mai 
degrabă deconectați de la aceste 
aspecte - nu doreau să le valideze 
povestindu-le, deși le cunoșteau. 
Totodată, cei tineri considerau că 
miturile și legendele sunt cel mai bine 
păstrate de bătrânii satului, care erau și 
cei responsabili pentru transmiterea lor 
mai departe: ,,Eu sunt încă tânără, du-te 
la un om mai în vârstă, că știe mai multe 
lucruri decât mine”. În această situație, 
responsabilitatea păstrării și 
transmiterii miturilor este diluată între 
generații, fiecare dintre părți 

considerând că cealaltă trebuie să-și 
asume acest rol. 

 

Păstrând antiteza dintre bine și 
rău, observăm că localnicii asociază 
Podul lui Dumnezeu cu un loc protejat 
de forțe ale binelui, în timp ce Lacul 
Zăton este mai degrabă un loc nesigur, 
periculos și care aduce la iveală 
întâmplări nefaste din istoria 
comunității. Unii dintre ei reiterează 
povești personale sau auzite în 
comunitate despre situații în care Podul 
lui Dumnezeu a protejat oamenii de 
diverse tragedii precum exemplul 
recurent al accidentelor de mașină 
minore petrecute pe pod și în care nu au 
fost niciodată victime, doar pagube 
materiale. Unele întâmplări sunt 
povestite în detalii amănunțite, iar 
localnicii își amintesc aceleași 
întâmplări, cum este cazul unui bărbat 
care a sărit cu mașina peste Pod, a 
supraviețuit și în semn de recunoștință a 
pus o icoană la locul accidentului. 

Uneori poveștile legate de Pod și 
de Lacul Zăton sunt puse în antiteză de 
către localnici însuși, aceștia evidențiind 
valențele diferite ale celor două locuri: o 
localnică ne povestește cum oamenii 
care au sărit sau au căzut de pe Pod au 
supraviețuit și continuă imediat cu 
exemplele în care cei care au intrat în 
apele Zătonului au murit. Antiteza dintre 
„locul lui Dumnezeu” și „locul Dracului” 
este adesea adusă în discuție de 
localnici însăși, sau iese în evidență din 
modul în care aceștia rememorează 
anumite întâmplări petrecute în preajma 



 

 

Podului sau în preajma Lacului. 
Evenimentele sunt descrise în grade 
diferite de detalii, unii localnici 
povestesc întâmplări despre care doar 
au auzit, iar alții aduc în discuție 
întâmplări care s-au petrecut unor 
persoane cunoscute, rude sau vecini. 

Oamenii justifică valențele 
negative ale Lacului Zăton - locul unde 
s-a refugiat Dracul în urma bătăliei cu 
Dumnezeu - prin raportare la tragediile 
petrecute acolo și intrate în memoria 
colectivă: copii și adulți care au murit 
înecați în apele lacului. Exemplele în 
care oamenii au reușit să fie salvați sunt 
puține și izolate, iar Lacul Zăton rămâne 
în memoria colectivă un loc nesigur, 
imprevizibil, unde pot avea loc oricând 
tragedii: „Știau bătrânii ce știau”. Unii 
dintre aceștia își explică tragediile 
întâmplate în apa Zătonului (rațional, 
resping ideea de loc neprielnic care 
atrage întâmplări nefaste) prin faptul că 
lacul este conectat cu galerii subterane 
care formează un efect de vârtej: „Au 
fost trași în sifon”. 

Dovada prezenței vii a mitului 
podului stă și în revenirea la denumirea 
de Podul lui Dumnezeu, după perioada 
comunistă. În timpul regimului totalitar, 
acest spațiu important pentru 
comunitate a primit o altă denumire, 
anume cea de Pod Natural, pentru a 
exclude componenta spirituală și 
întreaga încărcătură mitică a acestui loc. 
În memoria colectivă însă, s-a păstrat 
vechea denumire, iar mitul s-a transmis 
în continuare, în ciuda impedimentelor.  

Cel mai bun exemplu al prezenței 
și actualității miturilor și legendelor în 
zilele noastre, în comunitatea satelor din 
Ponoarele, este cel al construirii noii 
biserici, considerat moment al ridicării 

blestemului lui Nicodim. Chiar dacă unii 
localnici nu cred în acest aspect, simpla 
relatare și cunoaștere a acestuia denotă 
faptul că elementele mitice încă fac 
parte din comunitate. Legenda lui 
Nicodim a căpătat un nou „capitol” 
recent, în anii 2000, beneficiind de o 
remodelare și continuitate istorică prin 
generațiile din prezent. 

În cazul comunei Ponoarele, 
miturile și legendele au o pondere 
importantă în crearea identității locale. 
Pe parcursul interacțiunii noastre cu 
localnicii comunei Ponoarele, atunci 
când aceștia se adresează oamenilor din 
afara comunităților, astfel fiind puși 
indirect în postura de a se prezenta 
acestora, în discuție intervin elementele 
naturale importante ale comunei. 
Aceștia se raportează la ele și la miturile 
și legendele atribuite acestora pentru a 
se prezenta.  

Identitatea locală este 
caracterizată de o relație narativă a 
comunității cu spațiul, fiind marcată de 
elementele mitice ale zonei. Identitatea 
locală este construită în timp și alcătuită 
din straturi. Locuitorii își atribuie numele 
de ponoreni și se mândresc cu 
monumentele naturale ale comunei. 
Exista un sentiment puternic al 
apartenenței, exprimat printr-un tip de 
identitate locală evaluativă și prin 
sentimentul de mândrie.  

Turismul joacă și el un rol 
important în păstrarea și transmiterea 
miturilor și legendelor. Nevoia de 
informații despre obiectivele turistice 
salvgardează elementele mitice 
atribuite acestora care se sedimentează 
și mai mult în identitatea locală. 
Ponoarele este singura comună din cele 
cuprinse în Geoparcul Platoul Mehedinți 



 

 

al cărei nume se află scris, din litere mari 
de metal, pe dealul din centrul satului, 
deal cuprins în mitul podului, acest lucru 
dovedind un grad mai ridicat al 
identității locale decât celelalte comune. 

 

 

Prin cercetarea desfășurată în 
comuna Ponoarele din Geoparcul 
Platoul Mehedinți, am urmărit să 
identificăm rolul mitologiei în crearea 
identității locale, dar și actualitatea 
acesteia, ca parte importantă din 
patrimoniul cultural imaterial al zonei. 
Pe parcursul cercetării, am identificat 
un mit și o legendă care apar recurent în 
relatările persoanelor intervievate: mitul 
Podului lui Dumnezeu și legenda lui 
Nicodim, care sunt strâns legate de 
identitatea locală. 

Așa cum am observat din 
capitolul dedicat mitului, cercetarea 
mitologiei este, în general, una dificilă, 
deoarece setul de simboluri și metafore 
specific unui mit generat de o 
comunitate nu mai face parte din 
orizontul gândirii și imaginației 
contemporane. Ceea ce permite totuși 
un studiu asupra acestui subiect este 
caracterul regenerant al mitului, care se 
readaptează, capătă noi valențe și se 
transmite subtil constant, de la o 

generație la alta. Așa cum consideră 
unul dintre principalii cercetători români 
ai mitologiei, Vulcănescu (1987), mitul 
este o realitate subiectivă, necesară 
completării viziunii obiective asupra 
lumii.  

Mitul, cu caracterul său 
multidimensional, supraviețuiește prin 
acumulare de noi elemente, rezultând 
astfel o mulțime de variante, care 
permit reconstituirea acestuia. Acest 
aspect a putut fi observat și în 
cercetarea noastră în comuna 
Ponoarele. Mitul Podului lui Dumnezeu 
varia de la o persoană la alta. Fiind 
caracterizat de o puternică oralitate, 
acesta căpăta noi detalii la fiecare 
relatare. Acesta este și motivul pentru 
care unele persoane intervievate 
refuzau să răspundă, având impresia că 
nu cunosc suficiente detalii cât să poată 
construi o poveste. 

Având în vedere că miturile și 
legendele din Ponoarele sunt legate de 
principalele elemente identitare ale 
comunei, acestea stau la baza identității 
locale. Fiind o zonă turistică, aceste 
povești sunt permanent prezente în 
viața comunității, prin vizitatorii cărora 
le sunt aduse în vedere. 

Turismul este un factor care 
ajută la transmiterea miturilor, punând 
constant în circulație aceste aspecte ale 
identității locale. La nivel interpersonal 
am observat că transmiterea lor se face 
de la persoanele mai în vârstă către cele 
mai tinere, însă schimbul este unul 
greoi, noile generații nefiind interesate 
de acest aspect. Totodată, există 
persoane cheie prin care procesul de 
transmitere este facilitat: preoți, 
profesori, persoane cu autoritate a 



 

 

căror variantă tinde să fie validată ca 
cea „corectă”. 

 Din interviurile adunate pe 
parcursul cercetării, am constatat că 
majoritatea persoanelor cunoșteau 
stratul mitic al identității lor locale. 
Persoanele mai în vârstă, care au și un 
grad mai ridicat de credință, sunt și cele 
care consideră legendele și miturile 
locale ca fiind valide, neavând exclusiv 
un caracter fantastic. Lupta dintre bine 
și rău ce a avut loc la Podul lui 
Dumnezeu capătă valențe religioase și 
este privită ca o pildă, ca o poveste 
biblică. Faptele petrecute în prezent și în 
timpul generației trecute, accidentele, 
validează, pentru ei mitul podului.  

Realitatea concretă a mănăstirii 
Tismana și existența călugărului 
Nicodim conferă legendei acestuia un 
grad mare de veridicitate, pentru 
locuitori. Aspectul mitic al legendei 
începe odată cu blestemul pus de 
acesta, însă la fel, faptele sunt 
confirmate de realitățile din teren: apa 
nu are pești, iar comuna a avut numeroși 
muzicieni de-a lungul timpului. Gradul de 
credință este direct proporțional cu cel 
de veridicitate a mitului. Miturile, chiar 
dacă sunt dezmințite de o parte dintre 
locuitorii comunei, sunt totuși 
internalizate de către aceștia. 

Constatăm, așadar, că mitologia 
a avut și încă are un rol important în 
identitatea locală și viața cotidiană a 
comunităților din Ponoarele. Pentru a 
evidenția caracterul peren al mitului în 
comunitate, Vulcănescu (1987), care a 
dedicat cinci decenii investigației în 
acest domeniu, conchide: „Teoretic, 
demitizarea nu este posibilă dacă 
mitizarea e permanentă. Ceea ce numim 
demitizare este în realitate o re-mitizare 

efectuată pe alt plan al gândirii mitice, în 
alte condiții istorice și cu alte scopuri. În 
istoria miturilor constatăm un proces 
continuu de flux și reflux mitic, de 
demitizare și re-mitizare permanentă. (...) 
Sunt mituri care, după ce s-au născut, au 
crescut, s-au diseminat și au dispărut 
pentru un timp nedefinit, o iau de la 
capăt într-un ciclu renăscut și așa mai 
departe. De altfel, procesul așa-zisei 
demitizări face parte (...) din fluxul și 
refluxul trecerii de la sacru la profan, din 
procesul discontinuitate-continuitate. 

 

 

 

 

Raportul de cercetare reprezintă unul 
dintre rezultatele celei de-a șasea ediții a 
școlii de vară „Arhitectura tradițională în 
Geoparcul Platoul Mehedinți”, organizată 
de Asociația MAIE, în parteneriat cu 
Asociațiile Iele Sânziene și Designers 
Thinkers Makers, Asociația pentru 
Ecoturism Mehedințiul de sub Munte, 
Direcția Administrarea Geoparcului 
Platoul Mehedinți din cadrul CJ 
Mehedinți,  și Primăria Comunei 
Ponoarele, cu sprijinul financial al 
Administrației Fondului Cultural Național. 
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Comuna Ponoarele se află în Geoparcul 
natural Platoul Mehedinți, unde se 
regăsesc o serie de puncte naturale de 
atracție, în special turistică, cum ar fi 
podul lui Dumnezeu, peștera Ponoarele, 
biserica din lemn, lacul Zăton etc. și care 
sunt legate de o serie de legende 
cunoscute la nivel local. 

Scopul acestei cercetări antropologice 
este de a identifica miturile și legendele 
din comuna Ponoarele și de a observa 
modul în care acestea dein elemente 
identitare pentru localnici. Cercetarea 
este una exploratorie: pe de-o parte 
participanții se vor familiariza cu 
legendele locului, pe care le vor afla de 
la oameni, iar pe de altă parte, vom 
încerca prin observație și reflecție să 
înțelegem cum miturile și legendele 
sunt importante pentru crearea 
identității unei comunități. 

 

 

1.   Înțelegerea modului în care 
miturile și legendele contribuie la 
crearea unei identități locale. 

2.   Observarea modului în care 
miturile și legendele se transmit de la o 
persoană la alta sau din generație în 
generație. 

3.   Observarea modului în care 
intervine memoria în păstrarea și 
transmiterea miturilor și legendelor: 
apariția diverselor variante și variațiuni 
ale aceluiași mit/legendă. 

Locuitorii satelor din Comuna 
Ponoarele devin informatori cheie. 
Părerile și cunoștințele lor sunt 
relevante pentru obiectivele cercetării 

-          Copii – ce știu copiii/tinerii 
din sate despre aceste mituri și 
legende? Le cunosc? Cum au aflat de 
ele și ce înseamnă pentru ei? 

-          Adulți și bătrâni – urmărim 
să identificăm rolul bătrânilor în 
transmiterea miturilor și legendelor de 
la o persoană la alta și din generație în 
generație. 

-          Turiștii – ce știu turiștii 
despre miturile și legendele din zonă, 
când și cum află despre ele? 

 

 

Ghidul de cercetare conține mai degrabă 

puncte de atins, nu întrebări prestabilite. 



 

 

Așadar urmăm indicațiile din ghid, dar 

rămânem deschiși la schimbare și ne 

adaptăm în funcție de ce găsim pe teren. 

 

 

 

Cum sunt transmise miturile și legendele 

de la o persoană la alta sau din generație 

în generație: 

● Cum ați aflat legenda x/povestea 

Podului? 

● Vă mai amintiți când ați auzit prima 

dată de această legendă/mit? 

● Cine v-a povestit legenda? 

● Ați povestit mai departe această 

legendă? Sunt tinerii interesați să afle 

poveștile satului? 

● Cunoașteți și alte locuri care au 

legende similare? 

 

Relevanța miturilor și a poveștilor în viața 

de zi cu zi prin experiențe personale (de 

exemplu, întâmplări de la Podul lui 

Dumnezeu de care știe întreaga 

comunitate - accidentele de mașină /pe 

care le-au experimentat localnicii) 

  

Ce semnificație au miturile și legendele 

astăzi pentru oameni, cum le 

internalizează aceștia? Cum sunt folosite 

legendele/miturile pentru a explica și oferi 

sens diverselor evenimente din viața 

cotidiană a oamenilor? Cât de des și cum 

se raportează oamenii la legende și 

mituri? 

● Ce semnificație au pentru 

dumneavoastră? 

  

Cum se crează identitatea locală/cum se 

diferențiază comuna Ponoarele de alte 

zone din Geoparc. Care sunt elementele 

definitorii pentru identitatea locului (pot fi 

legendele, dar și alte aspecte) 

● Cu ce vă mândriți ca ponoreni? 

 

Relevanța miturilor și legendelor în 

prezent și modul în care acestea sunt 

folosite pentru atragerea turiștilor în zonă. 

Întrebări pentru turiști: 

● Ce știți despre legendele din 

zonă? 

● Ce v-a determinat să vizitați zona? 

● Cum ați aflat despre legenda 

Podului/povestea x? 

 


